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1. Wprowadzenie 
 
Portugalia ma rozległą wyłączną strefę ekonomiczną, ale niewielkie rozmiary szelfu 
kontynentalnego ograniczają jej dostęp do zasobów połowowych. Połowy floty portugalskiej 
stopniowo się zmniejszają. W strefie przybrzeżnej obejmują przede wszystkim trzy gatunki: 
sardynki (w przeważającej ilości), makrelę japońską i ostroboka. Na Maderze połowy 
koncentrują się głównie na tuńczyku i pałaszu czarnym i – w znacznie mniejszym stopniu – 
ostroboku. Na Azorach bardzo ważnymi zasobami rybnymi są duże gatunki pelagiczne 
(tuńczyk i miecznik), populacje ostroboka i węgorza. 
 
Akwakultura nie zaczęła się jeszcze intensywnie rozwijać, a szereg obiektów, które uzyskały 
licencję, jest nieczynnych. Produkcja sektora akwakultury obejmuje przede wszystkim trzy 
gatunki: mięczaki jadalne z gatunku Ruditapes decussatus, doradę i labraksa. 
 
Flota rybacka Portugalii składa się z około 8505 jednostek, głównie małych i bardzo 
starych. Większość floty jest przestarzała z technicznego punktu widzenia i trudno utrzymać 
rentowność w sytuacji, gdy zasoby są niewielkie, a ceny paliwa wysokie. 
 
Spożycie ryb w Portugalii w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest najwyższe spośród 
wszystkich krajów Unii Europejskiej. Cierpi ona z powodu deficytu strukturalnego w handlu 
zagranicznym produktami rybołówstwa, gdyż produkcja wewnętrzna nie zaspokaja popytu 
krajowego. Nierównowaga ta wynika z dużego popytu oraz spadku połowów. 
 
Udział rybołówstwa w PKB jest niższy niż 1%. Spożycie ryb w Portugalii w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca jest najwyższe spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej. 
Rybołówstwo zapewnia około 15 000 miejsc pracy, ale liczba ta zmniejsza się stopniowo od 
początku lat dziewięćdziesiątych. Obecnie w Portugalii sektor rybołówstwa zatrudnia 0,6% 
ogółu pracujących. Działalność połowowa skupia się w małych nadmorskich 
społecznościach, w których bardzo ważną rolę odgrywa czynnik społeczno-gospodarczy. 
Spośród 30 regionów zależnych od rybołówstwa w Unii Europejskiej dwa (Algarve i Azory) 
znajdują się w Portugalii. Jednak lokalna zależność od rybołówstwa bywa znacznie wyższa 
w niektórych społecznościach. 
 
Większość portugalskiego przemysłu przetwórstwa produktów rybnych składa się z małych i 
średnich przedsiębiorstw, zatrudniających głównie kobiety. Produkcja konserw w puszkach 
angażuje 40% siły roboczej i stanowi 24% wolumenu produktów przetworzonych i 25% ich 
wartości. Produkcja suszonego dorsza stanowi 26% wolumenu produktów przetworzonych, 
a produkcja mrożonek – 51%. 
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2. Kontekst geograficzny 
 

2.1. Środowisko fizyczne, zasoby morskie i hydrografia 

Portugalia znajduje się na południowo-zachodnim krańcu Europy i graniczy jedynie z 
Hiszpanią. Rzeka Tag dzieli kraj na dwie części. Na północy rzeźba kraju jest górzysta, 
natomiast na południu dominują równiny, choć nie brakuje również gór. Innymi ważnymi 
rzekami obok Tagu są Duero, Miño, Gwadiana, Mondego i Vouga. Najwyższy szczyt w 
Portugalii kontynentalnej znajduje się w paśmie górskim Serra da Estrela, ma 1993 metrów 
wysokości i jest drugim najwyższym szczytem w Portugalii po wulkanie Monte Pico na 
Azorach, który ma 2351 metrów wysokości. Najwyższym szczytem na Maderze jest Pico 
Ruivo o wysokości 1862 metrów. 
 
Wybrzeże Portugalii ma długość 1793 km na kontynencie, 667 km – na Azorach i 250 km – 
na Maderze. Wody terytorialne rozciągają się na szerokość 12 mil morskich, strefa przyległa 
– na 24 mile morskie, a wyłączna strefa ekonomiczna – na 200 mil morskich. Szelf 
kontynentalny, który definiuje się jako obszar do głębokości 200 metrów lub do głębokości 
eksploatacji, ma powierzchnię 28 150 km2, z czego 22 700 km² przypada na część 
kontynentalną. 
 
Portugalskie wybrzeże jest bardzo rozległe – ma 1230 km długości. W ujściu rzeki Vouga 
znajduje się bogata w ryby i ptaki morskie laguna Ria de Aveiro, o długości 45 km i 
maksymalnej szerokości 11 km. Istnieją tam cztery duże kanały i wiele mniejszych między 
licznymi wyspami i wysepkami. Jest to też miejsce, w którym cztery rzeki uchodzą do 
oceanu. 
 
Na południu Zatoka Kadyksu wyznacza granicę między Atlantykiem a Morzem Śródziemnym 
oraz między Półwyspem Iberyjskim a wybrzeżem Afryki. Zróżnicowanie topografii i szeroka 
gama podłoży przekładają się na dużą różnorodność siedlisk przybrzeżnych. Szelf 
kontynentalny jest bardzo wąski, zwłaszcza w regionie Alentejo, co prowadzi do 
powstawania niedoboru zasobów rybnych i utrudnień w dostępie do nich. Dno morskie ma 
nierówną powierzchnię, która utrudnia trałowanie denne oraz stosowanie innych metod 
przez flotę poławiającą na małą skalę. Z tego względu rybołówstwo portugalskie zawsze 
było zależne od zasobów połowowych znajdujących się na wodach pozostających poza 
jurysdykcją tego kraju. 
 
Istnieje też kilka kanionów podwodnych, szczególnie na południowym wybrzeżu Portugalii. 
Umożliwiają one przemieszczanie się osadów pochodzących z kontynentu do basenów 
oceanicznych i ich gromadzenie się w tych miejscach, co stwarza odpowiednie środowisko 
życia dla gatunków takich jak homarce. Kanion Nazaré stanowi granicę między obszarami 
charakteryzującymi się występowaniem różnej fauny, ale nie stanowi granicy 
demograficznej.  
 
W wodach półwyspu znajdują się równiny abisalne, takie jak Tagus, oraz góry, na przykład 
góra Ashton na zachód od Lizbony. Na południowy zachód od Przylądka Świętego 
Wincentego występuje koncentracja gór podwodnych, takich jak Gorringe, Ormonde, 
Gettysburg, Ampere, Horseshoe i Coral Patch. 
 
Zarówno przy archipelagach Azorów i Madery, jak w kontynentalnej części wód, znajduje 
się znaczna liczba gór podwodnych, z których część wznosi się z głębokości 4000 metrów. 
Te formacje geologiczne charakteryzują się bogactwem różnorodności biologicznej.  
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Portugalskie wybrzeże kontynentalne jest zdominowane przez Prąd Zatokowy, powodujący 
wynurzanie się wód głębokich w części północnej, co jest zjawiskiem dość istotnym. Obieg 
wód oceanicznych przy zachodnim wybrzeżu Półwyspu Iberyjskiego charakteryzuje się 
złożonym systemem prądów sezonowych. Między latem a zimą obieg wód między stokiem a 
szelfem kontynentalnym odwraca się. Inną ważną cechą jest niskie zasolenie górnej 
warstwy wód ze względu na znaczny napływ wód rzecznych. Warstwy pośrednie są 
zdominowane przez przepływ wód z Morza Śródziemnego wzdłuż południowo-zachodniego 
wybrzeża Półwyspu Iberyjskiego, w kierunku Bieguna Północnego. 
 
Wiosną i latem prądy powierzchniowe kierują się na południe, wzdłuż wybrzeża. Te prądy i 
przewaga wiatrów w kierunku zwrotnika przyczyniają się do powstawania ważnych prądów 
wstępujących, pomiędzy kanionem Nazaré a północno-zachodnim krańcem Półwyspu 
Iberyjskiego. Prądy wstępujące powodują upwelling wody bogatej w składniki odżywcze i 
wpływają na termiczną stratyfikację wód, co przyczynia się do intensywnej produkcji 
biologicznej i koncentracji ważnych konsumentów zooplanktonu na granicy szelfu 
kontynentalnego. Jesienią prądy wstępujące zanikają i pojawia się prąd biegnący w 
kierunku Bieguna Północnego, który dominuje w okresie zimowym. Na Maderze cyrkulacja 
oceaniczna jest zdominowana przez Prąd Zatokowy. Natomiast Azory znajdują się pod 
wpływem zarówno Prądu Zatokowego, jak i Antarktycznego Prądu Okołobiegunowego. 
 
Azory i Madera są częścią regionu biogeograficznego Makaronezji, tj. grupy, na którą składa 
się pięć archipelagów: Azory (Portugalia), Wyspy Kanaryjskie (Hiszpania), Wyspy Zielonego 
Przylądka (Zielony Przylądek), Wyspy Selvagens (Portugalia) oraz Madera z przylegającymi 
wyspami Porto Santo i Ilhas Desertas (Portugalia), przy czym Wyspy Selvagens 
administracyjnie stanowią część Regionu Autonomicznego Madera. 
 
Azory są położone między 36º a 43º szerokości geograficznej północnej oraz między 25º a 
31º długości geograficznej zachodniej. Znajdują się 2000 kilometrów na zachód od 
Półwyspu Iberyjskiego, 1200 kilometrów na północny zachód od Madery, 2300 km na 
południowy wschód od Nowej Szkocji i 3500 km na północny wschód od Bermudów.  
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Mapa 1: Azory 

 
 
Archipelag Azorski składa się z dziewięciu wysp podzielonych na trzy grupy: grupę 
zachodnią, złożoną z wysp Flores i Corvo; grupę centralną, obejmującą wyspy Faial, 
Graciosa, Pico, São Jorge i Terceira; grupę wschodnią, do której zaliczamy wyspy Santa 
Maria i São Miguel. Grupa wschodnia obejmuje również szereg skał i raf, zwanych wyspami 
Formigas, które znajdują się na północny wschód od wyspy Santa Maria. Wysepki te, wraz z 
ławicą Dollabarat, stanowią rezerwat przyrody „Ilhéu das Formigas”. 
 
Archipelag Azorski położony jest na grzbiecie oceanicznym. Topografia Azorów jest bardzo 
zróżnicowana. Rzeźba terenu jest zorientowana na osi wschód–zachód, co odzwierciedla 
linię złamania, które doprowadziło do powstania wysp. Archipelag ten stanowi część 
podwodnego łańcucha górskiego, który rozciąga się od Islandii na południe i południowy 
zachód i który biegnie równolegle do linii brzegowej kontynentów. 
 
Na obszarze Azorów występują podwodne góry, kominy hydrotermalne, strefy pęknięć i 
głębinowe rafy koralowe. W pobliżu archipelagu znajdują się góry pochodzenia 
wulkanicznego, takie jak Princess Alice Bank, Dom João de Castro Bank oraz góra Sedlo. Z 
kolei koło Madery znajdują się równie ważne góry podwodne Seine oraz Unicorn Bank, Lion 
Bank i Dragon Bank.  
 
Na niektórych wyspach zaobserwowano aktywność wulkaniczną (na San Miguel w 1563 r. 
oraz na Capelinhos w 1957 r.). Dom João de Castro Bank jest dużym podwodnym 
wulkanem, który leży między wyspami Terceira i San Miguel. Sięga on 14 metrów pod 
powierzchnię morza. Ostatni wybuch nastąpił w 1720 r. W wyniku tamtej erupcji powstała 
wyspa, która zniknęła kilka lat później. 
 
Klimat jest umiarkowany ze średnią temperaturą zimą 13°C i latem 24°C. Częstym 
zjawiskiem są burze tropikalne, czasami prowadzące do silnych huraganów. Prąd Zatokowy, 
który przepływa stosunkowo blisko, utrzymuje średnią temperaturę wody od 17°C do 23°C. 
Średnia wilgotność względna powietrza wynosi około 75%. 
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Region Autonomiczny Madera, oprócz samej wyspy o tej samej nazwie, obejmuje również 
Ilhas Desertas, Wyspy Selvagens oraz wyspę Porto Santo. Wyspy te znajdują się na płycie 
afrykańskiej, a ich powstanie jest wynikiem istnienia gorącej plamy, której aktywność nie 
jest związana z ruchami tektonicznymi. Przypuszcza się, że ostatni wybuch na wyspie 
Madera nastąpił ponad 6000 lat temu, a obecnie istnieją jedynie pośrednie manifestacje 
aktywności wulkanicznej. 
 
Archipelag Madery jest położony na Oceanie Atlantyckim, między 32°22,3′N, 16°16,5′O a 
33°7,8′N, 17°16,65′O. Znajduje się 579 km od wybrzeża Afryki, 861 km od Lizbony, 370 
km od Wyspy Gran Canaria i 772 km od wyspy Santa Maria – najbliższej wyspy Archipelagu 
Azorskiego. 

Mapa 2: Madera 

 
 
Madera jest największą wyspą archipelagu. Ma powierzchnię 741 km², długość 57 km, 
maksymalną szerokość 22 km i linię brzegową o długości ok. 135 km. Jej oś biegnie ze 
wschodu na zachód wzdłuż łańcucha górskiego o średniej wysokości 1220 metrów i 
maksymalnej wysokości 1862 metrów na Pico Ruivo. Z gór schodzą liczne wąwozy, zarówno 
po stronie północnej, jak i południowej. Czasami kończą się one stromymi klifami, takimi 
jak Cabo Girão. Natomiast Porto Santo jest wyspą dość płaską. 
 
Madera jest szczytem formacji wulkanicznej, która wznosi się z głębokości około sześciu 
kilometrów. Ta podwodna formacja wulkaniczna nosi nazwę Tore i wspiera się na 
afrykańskiej płycie kontynentalnej. Ze względu na pochodzenie wulkaniczne szelf 
kontynentalny jest tutaj bardzo wąski, a maksymalna głębokość osiąga do 5400 m. 
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Układ dna morskiego utrudnia dostęp do zasobów połowowych i stosowanie niektórych 
metod. Nawet na obszarze stosunkowo odległych podwodnych gór głębokości są bardzo 
duże. Wody Madery są ubogie w substancje odżywcze. Sytuacja ta, która znajduje 
odzwierciedlenie w wydajności rybołówstwa, wynika zarówno z topografii dna, jak i 
warunków hydrograficznych na obszarze. 
 
Na wyspach panuje klimat oceaniczny subtropikalny. Wyjątkiem są pustynne tereny Wysp 
Selvagens. W północnej części wyspy Madery znajdują się jeszcze pozostałości pierwotnych 
lasów laurowych, które przed wylesieniem w celu pozyskania gruntów rolnych obejmowały 
całą wyspę. Obecnie ten podzwrotnikowy las należy do Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
Temperatura wody waha się między 26°C latem i 17°C zimą. Cyrkulacja wód oceanicznych 
wokół Madery jest zdominowana przez Prąd Kanaryjski, który operuje do głębokości 500 
metrów. Zasilany jest on przez Prąd Azorski oraz – w znacznie mniejszym stopniu – Prąd 
Portugalski, który płynie na południe. Prąd Azorski płynie w kierunku wschodnim, między 
34° i 36° szerokości geograficznej północnej. W zimie Prąd Kanaryjski przebiega blisko 
wybrzeża Afryki, a latem przenosi się na zachód ku Wyspom Kanaryjskim. Prąd Kanaryjski 
płynie w kierunku przeciwnym do strumienia bogatego w składniki odżywcze, który zmierza 
w kierunku północnym, równolegle do wybrzeży Afryki. Na większą skalę obieg wód jest 
zdominowany przez Prąd Zatokowy, podlegający Oscylacji Północnoatlantyckiej (NAO). 
 

2.2. Organizacja administracyjna 

Podział administracyjny Portugalii jest złożony. Portugalska konstytucja z 1976 r. stanowi, 
że Portugalia jest podzielona na regiony autonomiczne (Azory i Madera) i regiony 
administracyjne części kontynentalnej. Te z kolei dzielą się na municípios oraz conselhos, 
które składają się z freguesias. 
 
Status regionu autonomicznego jest ograniczony do Azorów i Madery ze względu na ich 
położenie geograficzne i charakterystykę społeczno-gospodarczą. Autonomia regionalna nie 
wpływa na integralność suwerenności państwa. Regiony autonomiczne mają szerokie 
uprawnienia ustawodawcze i wykonawcze w sprawach niezastrzeżonych dla organów 
państwowych. Uprawnienia te zawarte są w statutach. Wśród nich znajduje się wspieranie 
rozwoju gospodarczego i podnoszenie jakości życia, ochrona środowiska i dziedzictwa oraz 
organizacja administracji regionalnej. 
 
Organami samorządu lokalnego w każdym regionie są zgromadzenie ustawodawcze i rząd 
regionalny. Pierwszy z tych organów jest wybierany w bezpośrednich wyborach 
powszechnych i oprócz monitorowania działań rządu regionalnego ma również władzę 
ustawodawczą. Natomiast rząd regionalny ma uprawnienia wykonawcze. Jego 
przewodniczący powoływany jest przez przedstawiciela republiki po uwzględnieniu wyników 
wyborów. Przewodniczący jest odpowiedzialny za organizację rządu. 
 
Przedstawiciel republiki jest reprezentantem głowy państwa w każdym autonomicznym 
regionie. Powoływany jest on przez prezydenta republiki, po zasięgnięciu opinii Rady Stanu. 
Ma uprawnienia do podpisywania i nakazywania publikacji dekretów zgromadzenia 
ustawodawczego i rządu regionalnego. W związku z tym ma prawo weta, które może zostać 
odrzucone większością kwalifikowaną zgromadzania ustawodawczego. Mandat 
przedstawiciela republiki ma taką samą długość co mandat prezydenta republiki. 
 
Azory i Madera są najbardziej oddalonymi regionami Unii Europejskiej, zgodnie z tym, co 
ustalono w art. 349 i 355 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 
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Regiony administracyjne przewidziane w konstytucji dla części kontynentalnej jeszcze się 
nie utrwaliły. W związku z tym na kontynencie nadal obowiązuje stary podział na dystrykty, 
chociaż współistnieją one z innymi strukturami utworzonymi w celu uzupełnienia niektórych 
luk administracyjnych. Tymi strukturami są komisje koordynacji regionalnej (port. 
comissões de coordenação regional – CCR), obszary metropolitalne, społeczności miejskie 
lub międzymiastowe. 
 

Mapa 3: Regiony NUTS 2 na terenie Portugalii 

 
 
Jednostki NUTS (klasyfikacja jednostek terytorialnych) nie mają znaczenia 
administracyjnego w Portugalii, ale w ich definiowaniu wykorzystano granice dystryktów. 
Na poziomie I znajdują się trzy NUTS I (Portugalia kontynentalna, Azory i Madera). Istnieje 
siedem NUTS 2, które podzielone są na 30 NUTS 3. 
 

 Portugalia kontynentalna  
o Region północny 

 Alto Trás-os-Montes 
 Ave 
 Cávado 
 Douro 
 Entre Douro e Vouga 
 Grande Porto 
 Minho-Lima 
 Tâmega  

o Region centralny 
 Baixo Mondego 
 Baixo Vouga 
 Beira Interior Norte 
 Beira Interior Sul 
 Cova da Beira 
 Dão-Lafões 
 Médio Tejo 
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 Oeste 
 Pinhal Interior Norte 
 Pinhal Interior Sul 
 Pinhal Litoral 
 Serra da Estrela 

o Lizbona 
 Grande Lisboa 
 Península de Setúbal 

o Alentejo 
 Alentejo Central 
 Alentejo Litoral 
 Alto Alentejo 
 Baixo Alentejo 
 Lezíria do Tejo 

o Algarve 
 Algarve  

 Region Autonomiczny Azory 
 Region Autonomiczny Madera 
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3. Zatrudnienie 
 
Rybołówstwo i akwakultura zapewniają prawie 15 000 miejsc pracy, co stanowi 0,3% ogółu 
zatrudnionych. Zatrudnienie w portugalskim sektorze rybołówstwa jako całości wyraźnie 
spadło, chociaż zatrudnienie w branży przetwórstwa zmniejszyło się w znacznie mniejszym 
stopniu, a w przypadku akwakultury – nieznacznie wzrosło. Należy pamiętać, że część 
zakładów, które otrzymały licencję na prowadzenie działalności z zakresu akwakultury, jest 
nieczynna1. Jeżeli zwiększy się tempo wzrostu tej działalności, co przyczyniłoby się do 
zmniejszenia niedoborów na rynku, można również oczekiwać wzrostu zatrudnienia w 
sektorze akwakultury. 
 

Rysunek 1: Portugalia. Zatrudnienie w rybołówstwie 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT. 
 
Struktura floty, demografia rynku pracy, stan zasobów połowowych, zmiany cen oraz 
wzrost kosztów wynikający z podniesienia cen ropy naftowej sprawiają, że należy 
oczekiwać, iż zatrudnienie w sektorze rybołówstwa nadal będzie spadać.  
 
Struktura zatrudnienia jest charakterystyczna dla floty złożonej głównie z jednostek o 
niewielkich rozmiarach i zajmujących się przede wszystkim rybołówstwem przybrzeżnym na 
małą skalę. Najwięcej miejsc pracy stwarza rybołówstwo przybrzeżne. Duże znaczenie ma 
zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin, a mniej więcej połowa miejsc pracy przypada 
na właścicieli łodzi. Średni wiek pracowników w sektorze rybołówstwa przekracza 
czterdzieści lat.  
 
Średnia dochodów w tym sektorze jest znacznie niższa od średniej krajowej, szczególnie w 
przypadku osób zajmujących się samymi połowami. Dochody w przemyśle przetwórczym i 
akwakulturze zbliżają się w nieco większym stopniu do średniej krajowej. W związku z tym 
sektor rybołówstwa nie jest atrakcyjny dla młodych ludzi, skoro istnieją alternatywne 

                                          
1Zob. 4.3. Akwakultura. 
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miejsca pracy. Z tego względu powstaje problem zależności regionów i społeczności 
lokalnych w odniesieniu do rybołówstwa. 
 
Zależność zatrudnienia w sektorze rybołówstwa jest największa w Algarve i na Azorach. W 
Algarve przetwórstwo i akwakultura zapewniają porównywalną liczbę miejsc pracy z 
rybołówstwem, ale w pozostałych regionach działalność połowowa ma dominujący udział. 
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4. Produkcja 
 
Portugalska produkcja jest niewystarczająca, aby zaspokoić bardzo wysoki popyt. Wielkość 
połowów zmalała, a akwakultura nie zaczęła się jeszcze rozwijać, gdyż większość zakładów 
jest jeszcze nieczynnych. Połów jest skoncentrowany na niewielkiej liczbie gatunków 
mających niedużą wartość handlową. Większość połowów z dwóch głównych gatunków 
(sardynek i makreli japońskiej) przetwarzana jest na konserwy. 
 

4.1. Połowy 

Wielkość połowów w Portugalii stale spada. Bez połowów dalekomorskich wyładunki w 2009 
r. wyniosły 152 566 ton. Aż 89% połowów wyładowywanych jest w portach 
kontynentalnych, 6% – na Azorach, a 4% – na Maderze. 
 
Gatunki poławiane na wodach części kontynentalnej, Azorów i Madery bardzo się od siebie 
różnią. W części kontynentalnej większość połowów stanowią małe gatunki pelagiczne: 
sardynki, makrele japońskie i ostroboki, chociaż poławia się również inne gatunki. 
Natomiast na Maderze połowy koncentrują się głównie na tuńczyku i pałaszu czarnym i – w 
znacznie mniejszym stopniu – ostroboku. Na Azorach bardzo ważnymi zasobami rybnymi są 
duże gatunki pelagiczne (tuńczyk i miecznik), populacje ostroboka i węgorza, ale duże 
znaczenie ma również połów skorupiaków (homary i homary europejskie) oraz mięczaków 
(głównie kalmary). 
 

Rysunek 2: Wyładunki floty portugalskiej 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT. 
 
Aż 85% wyładunków stanowią ryby świeże lub schłodzone, a 14% – zamrożone. Podczas 
gdy liczba wyładunków ryb świeżych gwałtownie spadła, liczba wyładunków ryb 
zamrożonych wykazuje tendencję wzrostową. Wynika to z tego, że około 15% 
wyładowywanych zasobów poławia się na wodach państw trzecich z wykorzystaniem stu 
jednostek. Główne obszary połowowe znajdują się na północno-zachodnim Atlantyku, 
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północno-wschodnim Atlantyku (Norwegia, Svalbard, Hiszpania i od 2003 r. Grenlandia) i 
centralnym Atlantyku (Gwinea-Bissau, Republika Zielonego Przylądka, Senegal, 
Mauretania). Na północno-zachodnim Atlantyku karmazyn stanowi 50% połowów, a 
sardynki i ostrobok – 36% na wodach Hiszpanii. Na wodach Norwegii i Svalbardu dorsz 
stanowi 82% połowów, podczas gdy karmazyn jest jedynym gatunkiem poławianym na 
wodach Grenlandii. 
 
Portugalia korzysta z umów w sprawie połowów zawartych między UE a Mauretanią, 
Senegalem, Gwineą-Bissau, Republiką Zielonego Przylądka, Wyspami Świętego Tomasza i 
Książęcą, Angolą, Seszelami, Madagaskarem, Republiką Mauritiusu i Gabonem. Portugalia 
zawarła także dwustronną umowę w sprawie połowów z Norwegią, dzięki której 
umożliwiono dostęp do określonych kwot dorsza i karmazyna.  
 
Niektóre z portugalskich taklowców poławiają w wyłącznych strefach ekonomicznych 
Republiki Zielonego Przylądka, Angoli, Gwinei, Wyspy Świętego Tomasza i Książęcej, 
Komorów, Madagaskaru i Seszeli. Możliwości połowowe w obszarach odległych stoją jednak 
w obliczu wielu trudności związanych z autonomią statków, warunkami przeładunku ryb na 
pokładzie oraz ogólnie z zaawansowanym wiekiem statków pływających na tych wodach. 
 

Rysunek 3: Wyładunki floty portugalskiej. Ilości w podziale na duże grupy 
gatunkowe 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT. 
 
Od 1992 r. połowy ryb zmniejszyły się o 37%, a połowy mięczaków – o 48%. Zmniejszenie 
połowów ryb można przypisać w dużym stopniu zmniejszeniu połowów sardynek. Chociaż 
tendencja spadkowa utrzymuje się również w odniesieniu do połowów skorupiaków, w 
latach 1993, 1996, 2002 i 2008 odnotowano wzrost liczby wyładunków. Połowy 
skorupiaków zwiększały się stopniowo aż do końca lat 90. Maksymalne wartości osiągnięto 
w latach 1999, 2001 i 2009. W 2005 r. połowy zmalały do ok. 50% poziomu z początku lat 
dziewięćdziesiątych, a w następnych latach obserwowano ponowny wzrost. 
 
Sardynki poławiane są przede wszystkim przez flotę przybrzeżną wykorzystującą sejnery, 
ale istotne znaczenie mają też połowy floty wielozdaniowej z Alentejo. Ponad jedna trzecia 
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wyładunku sardynek odbywa się w regionie północnym, prawie wyłącznie w Matosinhos. 
Jedna trzecia wyładowywana jest w regionie centralnym, głównie w Figueira da Foz i 
Peniche w mniej więcej w takim samym stopniu. Zauważalna jest utrata znaczenia 
wyładunku sardynek w Algarve, zwłaszcza w przypadku połowów z wykorzystaniem 
sejnerów, choć z drugiej strony połowy przybrzeżnej floty wielozadaniowej zwiększają się. 
W 2000 r. 28% wyładunków sardynek dokonywano w Algarve, natomiast w roku 2009 
stanowiły one jedynie 9%. W Algarve połowy sardynek (4765 ton w 2005 r.) zmniejszyły 
się tak znacznie, że obecnie stanowią mniej niż jedną czwartą połowów z połowy lat 90. 
 

Rysunek 4: Główne gatunki wyładowywane w portach kontynentalnych 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych DATAPESCAS. 
 
Makrelę japońską, podobnie jak sardynki, łowi się wykorzystując sejnery. Aż 53% 
wyładunków makreli japońskiej odbywa się w Algarve, przede wszystkim w Olhão oraz – w 
znacznie mniejszym stopniu – w Portimão. Kolejne 21% wyładowuje się w regionie 
centralnym. Tutaj rozkład jest dość jednorodny, z pewną przewagą Aveiro. Pozostałe 15% 
wyładowuje się w Sesimbra (region Lizbony) i 12% w Sines (Alentejo). Po spadku liczby 
połowów zaobserwowanym w 2001 r. doszło do silnego i trwałego wzrostu trwającego aż do 
roku 2008, ale już w 2009 r. liczba wyładunków spadła. 
 
Ostroboka poławia się przy użyciu zarówno włoków, jak i sejnerów. Połowy rozkładają się w 
dość jednolity sposób wzdłuż wybrzeża kontynentalnego, z wyjątkiem Alentejo, gdzie 
wyładunki te odgrywają mniejszą rolę. Ponadto istnieje przewaga wyładunków ostroboka w 
portach regionu centralnego, gdzie dokonuje się ponad połowy wyładunków tego gatunku.  
 
Większość połowów ośmiornicy przeprowadza flota wielozdaniowa z Algarve (45%), z 
portów Olhão i – w mniejszym stopniu – Tavira. W portach regionu centralnego dokonuje 
się ponad 20% wyładunków ośmiornicy. Chociaż istnieją znaczne wahania w tym zakresie, 
połowy ośmiornicy charakteryzują się tendencją wzrostową. W ciągu ostatnich 10 lat 
zwiększyły się o ok. 50%. 
 
W latach 2003 i 2005 wyładunki błękitka stale wzrastały, osiągając poziom 5190 ton w 
2005 r. Natomiast w roku 2006 gwałtownie spadły, aby ponownie wzrosnąć w 2008 r. i 
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spaść w 2009. W przypadku większości połowów wykorzystuje się włoki, chociaż część 
przeprowadzają statki wielozadaniowe, a pewien niewielki procent pochodzi z połowów z 
wykorzystaniem sejnerów. Mniej więcej połowa wyładunków odbywa się w Portimão i 
Matosinhos, mniej niż 20% w Sines i podobnie w Vila Real de Santo António. 
 
Większość połowów morszczuka odbywa się od maja do października. Ponad 50% połowów 
morszczuka dokonywanych przez trawlery wyładowuje się w portach zlokalizowanych w 
centrum Portugalii: Aveiro, Figueira da Foz, Nazaré i Peniche. Na północy najważniejszymi 
portami są Matosinhos i Póvoa do Varzim, które przyjmują ok. 27% wyładunków. W 
regionie Lizbony ważnym ośrodkiem jest Sesimbra, natomiast wyładunki w regionach 
Algarve i Alentejo mają stosunkowo niewielkie znaczenie.  
 
Żabnice łowi się przy użyciu włoków dennych lub sieci skrzelowych stawnych. Żabnica to 
ważny gatunek, jeżeli chodzi o połowy z wykorzystaniem sieci skrzelowych (92% połowów 
żabnicy), ale ma również znaczenie jako przyłów podczas połowów morszczuka i 
skorupiaków włokami (8% połowów). Żabnice stanowią 1% wagi wyładunków w połowach 
za pomocą włoków i 2% w przypadku floty dokonującej połowów na małą skalę. 
 
Istnieje 35 statków mających specjalną licencję na połów skorupiaków za pomocą włoków, 
ale w ostatnich latach następowała wymiana licencjonowanych statków w celu zwiększenia 
ich mocy i pojemności. Homarce stanowią niewielki, ale cenny składnik przyłowów dla 
statków łowiących gatunki denne. 
 
Wśród gatunków głębinowych główną rolę odgrywa pałasz czarny (Aphanopus carbo). 
Połowy tych ryb zmniejszały się stopniowo, zwłaszcza na Maderze, gdzie pod koniec lat 90. 
poławiano aż 60% tych ryb. W 2009 r. wyładunek wyniósł 5911 ton, z czego 59% 
pochodziło z kontynentalnej floty dokonującej połowów na małą skalę z Sesimbry, a 41% – 
z Madery. 
 
Na Maderze 38% połowów stanowi pałasz czarny, a 40% – tuńczyk. Na Azorach połowy 
gatunków głębinowych obejmują wiele gatunków i wykorzystuje się w nich wiele metod 
połowowych. Większość połowów stanowią: tuńczyk (39%), prażmowate (16%) i ostrobok 
(12%). Rybołówstwo zależy jednak w dużej mierze od dynamiki występowania gatunku 
morlesz bogar (Pagellus bogaraveo). W większości połowów wykorzystuje się statki o 
długości mniejszej niż 12 metrów. 
 

4.3. Akwakultura 

Chociaż w Portugalii istnieją możliwości produkcji, a nawet zakłady mające licencje, rozwój 
akwakultury jest utrudniony ze względu na konkurencję ze strony produkcji z innych 
państw członkowskich, w tym: Grecji – w przypadku dorady i labraksa, Francji – w 
przypadku ostryg oraz Hiszpanii – w przypadku małży. 
 
W 2008 r. całkowita produkcja akwakultury w Portugalii osiągnęła 6500 ton, choć w roku 
2006 było to 7800 ton. Produkcja zwykle koncentruje się na sześciu gatunkach: mięczaki 
jadalne z gatunku Ruditapes decussatus, dorada, labraks, pstrąg, ostrygi i małże. 
Większość produkcji stanowią mięczaki, choć istnieją znaczne wahania. Obecnie produkcja 
dorady i labraksa rośnie, chociaż produkcja dorady nie przekroczyła poziomu z 2000 r. W 
2002 r. zaobserwowano spektakularną obniżkę cen dorady i labraksa. Spadek ten, 
wywołany gwałtownym wzrostem produkcji dorady i labraksa w Grecji, wpłynął również na 
rynek pstrąga. Średnia cena labraksa spadła o 55%, dorady – o 46%, a pstrąga – o 45%. 
Spadek rentowności ogranicza rozwój produkcji. 
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W 2008 r. trzy gatunki (mięczaki jadalne z gatunku Ruditapes decussatus, dorada i labraks) 
stanowiły 79% wartości produkcji ze względu na znaczną wartość jednostkową. Same 
mięczaki stanowią 46% wartości produkcji. W terminach ogólnych produkty akwakultury 
pochodzenia morskiego uzyskują trzy razy wyższe ceny niż produkty akwakultury 
słodkowodnej. Do produktów akwakultury morskiej o największej wartości jednostkowej 
należą sola, mięczaki jadalne z gatunku Ruditapes decussatus i skarp. 
 

Rysunek 5: Portugalia. Produkcja sektora akwakultury 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT. 
  
Do połowy lat 80. produkcja w sektorze akwakultury ograniczała się do produkcji pstrąga w 
wodach słodkich i małży w ujściach rzek. Obecnie akwakultura słodkowodna, głównie 
pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss), stanowi jedynie 6% wielkości produkcji sektora 
akwakultury. Produkcja pstrąga (900 ton) systematycznie spada. Produkcja prowadzona 
jest metodą hodowli intensywnej i koncentruje się prawie wyłącznie w regionie północnym. 
 
Produkcja ostryg rośnie, pomimo silnych wahań. Produkcja mięczaków z gatunku Tapes 
decussatus, przechodzi znaczne wahania – od maksimum 3000 ton do minimum około 2000 
ton. W produkcji można zaobserwować pięcioletnie cykle, chociaż od 2005 r. nie nastąpił 
znaczący wzrost. Produkcja ostryg i małży w całości odbywa się w warunkach produkcji 
ekstensywnej i skupia się głównie na wybrzeżu Algarve. 
 
Od początku lat 90. można zaobserwować rozwój akwakultury, po którym nastąpił okres 
względnej stabilizacji, choć z wyraźnymi wahaniami w przypadku niektórych gatunków. 
Pierwszym gatunkiem, którego produkcja się rozwinęła, była dorada (Sparus aurata). Jej 
produkcja intensywnie rosła aż do kryzysu na rynku europejskim w 2001 r. Od tego czasu 
produkcja dorady zatrzymała się na poziomie 1700 ton. 
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Produkcja labraksa (Dicentrarchus labrax) wzrastała mniej gwałtownie, ale w sposób 
bardziej stabilny niż w przypadku dorady. Podczas gdy mniej więcej połowa produkcji 
dorady przebiega w systemie produkcji intensywnej, w przypadku labraksa dominuje 
hodowla półintensywna. Po kryzysie z 2001 r. nastąpił ponowny wzrost produkcji tego 
gatunku, ale od 2006 r. nie przekroczyła ona pułapu 1500 ton. 
 
W ostatnich latach rozwijała się też produkcja skarpa (Psetta maxima), odbywająca się 
zawsze w systemie produkcji intensywnej, głównie w regionie północnym. Jest to związane 
z wejściem w życie jednostki Pescanova w Mira. 
 
W 2008 r. istniały 1553 licencjonowane zakłady produkcji sektora akwakultury. Spośród 
nich 37 to zakłady akwakultury słodkowodnej (38 ha), a 1515 – zakłady akwakultury 
morskiej lub słonowodnej (1906 ha). Nie wszystkie zakłady mające licencje są czynne. 
Jeżeli chodzi o zakłady akwakultury słodkowodnej, działa jedynie 33% przedsiębiorstw, 
które reprezentują 38% obszaru zatwierdzonego pod produkcję sektora akwakultury. W 
przypadku wód słonych współczynnik aktywności jest wyższy i wynosi 96% zakładów 
mających licencje na produkcję, które obejmują 79% powierzchni zatwierdzonej pod 
produkcję.  
 
Istnieje dwanaście jednostek z uprawnieniami, których zadaniem jest reprodukcja 
gatunków słodkowodnych, oraz 8 jednostek reprodukcji gatunków morskich. Spośród nich 
działają tylko dwie dla gatunków słodkowodnych i cztery dla gatunków morskich. 
 

Rysunek 6: Regionalny podział produkcji sektora akwakultury 
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Źródło: Dyrekcja Generalna ds. Rybołówstwa i Akwakultury. Opracowanie własne. 
 
Produkcja akwakultury słodkowodnej koncentruje się w regionie północnym (96% 
produkcji). Większość produkcji odbywa się w zbiornikach. Mimo że większość pozwoleń 
wydaje się na hodowlę intensywną, współczynnik aktywności gospodarstw hodowli 
półintensywnej jest wyższy, zwłaszcza z uwagi na wielkość gospodarstw. 
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Akwakulturę morską praktykuje się przede wszystkim w ramach hodowli ekstensywnej w 
stawach. Chociaż istnieje wiele gospodarstw hodowli półintensywnej, zwłaszcza jeżeli 
weźmiemy pod uwagę powierzchnię, to ich wskaźnik aktywności jest dużo niższy niż w 
przypadku hodowli intensywnej. 
 
Akwakultura morska koncentruje się w Algarve, ze względu na istnienie dwóch dużych 
lagun: Ria Formosa i Ria de Alvor. Wysoki udział tego regionu w wartości produkcji sektora 
akwakultury wynika z tego, że 90% produkcji mięczaków jadalnych z gatunku Ruditapes 
decussatus oraz ostryg koncentruje się w tym regionie. Ostatnio rozwija się tam także 
produkcja na pełnym morzu. Jednak wskaźnik aktywności gospodarstw w Algarve jest 
mniejszy niż średnia krajowa, co pokazuje – z jednej strony – potencjał produkcyjny tego 
regionu, a z drugiej – to, że sytuacja na rynku jest czynnikiem ograniczającym rozwój 
akwakultury w Portugalii. 
 
Chociaż może się wydawać, że region północny i region centralny produkują gatunki o 
niższej wartości, należy wziąć pod uwagę sposób produkcji oraz hodowane gatunki. Tak 
więc choć wyniki produkcji skarpa w hodowlach intensywnych mogłyby zostać 
zamaskowane przez dominację akwakultury słodkowodnej, zwłaszcza w regionie 
północnym, wyniki ekonomiczne widać po średnich cenach produktów sektora akwakultury. 
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5. Flota rybacka 
 
Flota rybacka Portugalii składa się głównie z łodzi o niewielkich rozmiarach i bardzo starych. 
W grudniu 2010 r. flota portugalska składała się z 8505 jednostek. Spośród nich 7795, czyli 
92%, stanowiły jednostki poniżej 12 metrów długości. Większość floty jest przestarzała z 
technicznego punktu widzenia i trudno utrzymać rentowność w sytuacji, gdy zasoby są 
niewielkie, a ceny paliwa wysokie. Tak więc choć aż 10% jednostek floty rybackiej UE 27 
jest zarejestrowanych w Portugalii, stanowią one jedynie 6% pojemności brutto i 6% 
całkowitej mocy. 
 

5.1.  Struktura floty portugalskiej 

Biorąc pod uwagę przewagę małych łodzi w portugalskiej flocie, w załączonej tabeli 
porównuje się udział łodzi o długości poniżej 12 metrów z flotą UE 27. Przedstawiono 
również porównanie z tzw. flotą drobnego rybołówstwa przybrzeżnego. Przez drobne 
rybołówstwo przybrzeżne rozumie się połowy dokonywane przez łodzie poniżej 12 metrów 
długości z wykorzystaniem metod niezaliczanych do połowów przy użyciu sieci ciągnionych 
(włoków, niewodów i drag). Definicji tej odpowiada 7096 portugalskich jednostek, co 
stanowi 83% portugalskiej floty rybackiej. 
 

Tabela 1: Porównanie floty rybackiej portugalskiej i UE 27 

Udział w całej flocie Udział portugalskiej floty 
rybackiej we flocie UE 27 <12 metrów Drobne rybołówstwo 

przybrzeżne  
Ogół
em 

<12 
metrów 

Drobne 
rybołówstwo 
przybrzeżne 

UE 27 Portugalia UE 27 Portugalia 

Liczba 
statków 

9% 10% 10% 85% 92% 76% 83% 

Pojemność 6% 7% 8% 11% 13% 8% 11% 

Moc 6% 6% 7% 38% 43% 30% 36% 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie rejestru floty rybackiej Wspólnoty. 

 
Udział jednostek o mniejszych rozmiarach i drobnej floty przybrzeżnej jest większy w 
portugalskiej flocie rybackiej niż we flocie rybackiej UE 27. Średnia moc portugalskiej floty 
o mniejszych rozmiarach jest nieco wyższa niż średnia europejska. Również wykorzystanie 
włoków jest nieco częstsze w przypadku portugalskich jednostek niewielkich rozmiarów niż 
floty UE 27. 
 
Flota portugalska składa się z 8505 statków i zajmuje piąte miejsce w rankingu floty UE 
pod względem liczby statków, a siódme pod względem łącznej pojemności i mocy. W 
regionach najbardziej oddalonych, tj. na Azorach i Maderze, zarejestrowano 1302 statki, co 
stanowi 15% floty kraju. Średnia moc floty na Azorach znacznie przewyższa średnią floty 
portugalskiej, natomiast jednostki z Madery mają zazwyczaj mniejsze rozmiary.  
 
Co znamienne, 1574 jednostki floty portugalskiej (stanowiące 18% całkowitej ich liczby) nie 
używają własnego napędu. Większość jednostek bez własnego napędu znajduje się na 
kontynencie, 242 jednostki bez własnego napędu wyruszają z portów na Maderze, a tylko 6 
– z Azorów. Należy pamiętać, że w styczniu 2006 r. usunięto z rejestru 762 małe łodzie na 
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Azorach. Ogólnie rzecz biorąc, jednostki na Azorach i Maderze mają mniejsze rozmiary niż 
na kontynencie. 
 
Portugalska flota rybacka jest bardzo stara. Średnia wieku jednostek wynosi 29 lat, z tym 
że gdy na Azorach średnia wynosi 26 lat, na Maderze osiąga nawet 42 lata. Jednostki o 
długości większej niż 42 metry należą do najstarszych. Najnowocześniejsze statki to te o 
długości od 24 do 42 metrów. 
 
Aż 64% statków ma drewniane kadłuby. Odsetek ten sięga jedynie 10% w przypadku 
jednostek o długości większej niż 12 metrów. Tylko 22% statków ma kadłuby z włókna 
szklanego, a 7% z metalu, chociaż w przypadku jednostek o długości przekraczającej 12 
metrów jest to 42%. Statki mające drewniane kadłuby należą do najstarszych, a te z 
włókna szklanego do najbardziej nowoczesnych. Średni wiek statków z metalowym 
kadłubem jest nieco wyższy niż statków z kadłubem z włókna szklanego. 
 
W portugalskiej flocie rybackiej dominują statki korzystające ze sprzętu biernego. Statki 
wykorzystujące sieci ciągnione mają jednak dużo większą moc i nieco większą pojemność. 
Wynika to z tego, że sprzęt bierny jest wykorzystywany częściej przez statki o mniejszych 
rozmiarach. 
 

Rysunek 7: Udział portugalskiej floty rybackiej we flocie UE 27 w podziale na 
długość jednostek 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie rejestru floty rybackiej Wspólnoty. 
 
We flocie rybackiej UE 27 flota portugalska zajmuje dominującą pozycję w segmencie 
mniejszych jednostek, szczególnie w przypadku jednostek poniżej 4 m długości. 
Portugalska flota reprezentuje 70% liczby jednostek, 63% pojemności brutto i 42% mocy w 
tym segmencie floty UE. Pozostałe jednostki mają znacznie mniejszy udział. Warto również 
zwrócić uwagę na udział jednostek o długości między 80 a 84 metrami, które stanowią 44% 
liczby statków, 41% pojemności brutto i 34% mocy tego segmentu we flocie wspólnotowej. 
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Ta grupa statków oraz statki o długości większej niż 84 m lub od 60 do 76 m to trawlery 
denne zarejestrowane w porcie Aveiro. Należy jednak zaobserwować niezwykle niski udział 
statków między 36 i 60 m długości. 
 
Portugalska flota rybacka jest bardzo zróżnicowana w zależności od obszaru jej działania: 
wody lokalne, przybrzeżne lub odległe. Flota pływająca po wodach lokalnych składa się z 
małych tradycyjnych statków o pojemności brutto poniżej 5 i stanowi 85% wszystkich 
jednostek oraz 80% całkowitej pojemności. Jednostki te są wielozadaniowe i chociaż w 
kategoriach względnych połowy przez nie dokonywane są niewielkie, składają się na nie 
gatunki mające dużą wartość handlową, takie jak ośmiornice, pałasz czarny, węgorz, 
okowiel, morszczuk i żabnica. Flota lokalna wykorzystuje również sejnery. Jedynym 
gatunkiem stanowiącym cel połowów na wodach części kontynentalnej jest sardynka, która 
stanowi ponad 35% całkowitych wyładunków. 
 
Flota przybrzeżna odpływa daleko od wybrzeża, czasami wychodząc poza granice wyłącznej 
strefy ekonomicznej, i składa się z jednostek wielozadaniowych, trawlerów lub sejnerów. 
Trawlery pływają jedynie po szelfie kontynentalnym, poławiając takie gatunki denne jak 
ostrobok, błękitek, ośmiornice i skorupiaki. Połowy skorupiaków za pomocą włoków mają za 
cel homarce, krewetki czerwone i krewetki różowe głębokowodne. 
 
Portugalska flota do połowów dennych, która pływa po wodach znajdujących się blisko 
kontynentu, składa się z 77 trawlerów dennych i floty prowadzącej połowy na małą skalę, 
która wykorzystuje różne metody (sieci skrzelowe, sieci oplątujące, takle itd.). Trawlery 
poławiają gatunki denne przy użyciu sieci o rozmiarze oczek 70 mm na wodach o 
głębokości od 100 do 200 metrów. Natomiast trawlery poławiające skorupiaki wykorzystują 
sieci o rozmiarze oczek 55 mm i dokonują połowów na wodach o głębokości od 100 do 750 
metrów. 
 
W 1999 r. czterdzieści portugalskich statków dokonywało połowów na wodach 
marokańskich, które były głównym łowiskiem portugalskiej floty na wodach państw 
trzecich. Po zakończeniu umowy w sprawie połowów z Marokiem i renegocjacji umowy z 
Mauretanią połowy floty portugalskiej na wodach państw trzecich znacznie się zmniejszyły. 
Nieprzedłużenie umowy w sprawie połowów z Marokiem uderzyło najmocniej we flotę z 
Algarve i regionu Lizbony. 
 
Nowe porozumienie w sprawie połowów między UE a Marokiem2zapewnia uprawnienia do 
połowów dla czternastu jednostek. W sektorze rybołówstwa na niewielką skalę Portugalia 
uzyskała licencje dla siedmiu taklowców głębinowych poniżej 40 ton, oraz trzech od 40 do 
150 ton. Ponadto cztery taklowce głębinowe mają licencje na połowy gatunków dennych i 
pelagicznych na skalę przemysłową do 1333 ton. 
 
Spośród statków zarejestrowanych na kontynencie 42 pływają po wodach 
międzynarodowych. Główne łowiska dla tych statków znajdują się na północno-zachodnim 
Atlantyku, północno-wschodnim Atlantyku (Norwegia, Svalbard, Hiszpania i od 2003 r. 
Grenlandia) i centralnym Atlantyku (Gwinea-Bissau, Republika Zielonego Przylądka, 
Senegal, Mauretania). W 2009 r. jeden statek dokonywał połowów na wodach 
marokańskich, trzy zajmowały się połowem skorupiaków na wodach Mauretanii, cztery – 
połowami powierzchniowymi przy wykorzystaniu takli, jeden – połowami krewetek i jeden – 
głowonogów na wodach Gwinei Bissau. 
 

                                          
2  Rozporządzenie Rady (WE) nr 764/2006 z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia o partnerstwie 

w sektorze rybołówstwa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Maroka. 
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5.1. Dostosowania strukturalne portugalskiej floty rybackiej 

W związku z dostosowaniami zdolności połowowej do stanu zasobów oraz wskutek kryzysu, 
jaki dotknął sektor rybołówstwa, w portugalskiej flocie rybackiej zaszły poważne zmiany 
zarówno jeśli chodzi o jej wielkość, jak i jej cechy. 
 
Od 1988 r. liczba portugalskich statków rybackich zmalała o 49%, ich łączna pojemność o 
50%, a łączna moc o 29%. Zmiany w łącznej pojemności i łącznej mocy wskazują, że 
ogólne zmniejszenie liczebności statków nastąpiło w wyniku likwidacji przestarzałych 
jednostek i wprowadzenia statków bardziej nowoczesnych i o większej mocy. Największy 
spadek występował do 1995 r. Od tamtej pory moc floty utrzymuje się praktycznie na 
ustabilizowanym poziomie. Niemniej jednak nie przerwano zmniejszania pojemności, 
zmniejszała się również liczba statków, przy czym gwałtowny spadek nastąpił w roku 2005. 
 

Rysunek 8: Zmiany w portugalskiej flocie rybackiej 1988 = 100 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie rejestru floty rybackiej Wspólnoty. 
 
Jedynym segmentem floty, w którym odnotowano zwiększenie, jest segment statków, 
których długość wynosi od 40 do 44 metrów. Niewielki rozwój tego segmentu floty stanowi 
tradycyjnie wyróżniającą cechę portugalskiej floty rybackiej. Chodzi o cztery statki 
wielozadaniowe zarejestrowane w portach Viana do Castelo i Portimão. W segmencie 
statków o długości od 36 do 40 metrów odnotowano niewielkie zmniejszenie. Też chodzi 
tutaj o statki wielozadaniowe. 
 
Największa redukcja nastąpiła w segmencie statków o długości powyżej 44 metrów. Z 98 
jednostek pływających w 1988 r. obecnie pozostało 27, co oznacza zmniejszenie ich liczby o 
72%. Wśród tych statków w mniejszym stopniu uległa zmniejszeniu liczba trawlerów 
dennych. 
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Rysunek 9: Flota portugalska. Dane procentowe dotyczące maksymalnego limitu 
w systemie wejścia/wyjścia 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie rejestru floty rybackiej Wspólnoty. 
 
Pomimo utrzymującej się tendencji do zmniejszania liczby statków w ostatnim okresie 
zauważono objawy pewnego odnowienia floty. Od początku stosowania systemu 
wejścia/wyjścia flota portugalska znajdowała się stale poniżej ustanowionych limitów, 
zwłaszcza jeśli chodzi o pojemność statków. Pojemność floty portugalskiej wydaje się 
ustabilizowana na poziomie ok. 89% maksymalnego limitu, podczas gdy moc statków 
powoli zbliża się do granic limitu i już przekracza 96%.  
 
W styczniu 2006 r. nastąpiło uregulowanie sytuacji floty na Azorach. Z tej okazji ze 
wspólnotowego rejestru statków wykreślono 762 statki, reprezentujące 49% floty Azorów, 
ale jedynie 7% jej pojemności i 9% mocy. We wszystkich przypadkach ich długość była 
mniejsza niż 12 metrów, a średnia pojemność nie przekraczała 1 tony rejestrowej brutto. 
Ta redukcja zrekompensowała do pewnego stopnia wzrost liczby statków, który nastąpił w 
listopadzie 2005 r. w odniesieniu do floty zarejestrowanej na kontynencie. 
 
Z drugiej strony wobec wyczerpania środków pomocowych na modernizację i odnowę floty 
uruchomiono pewną liczbę projektów, które w późniejszym okresie przybliżyły liczebność 
floty do ustalonych limitów. Pomimo to nie można stwierdzić, że nastąpiło załamanie jakiejś 
długofalowej tendencji. W połowach skorupiaków już następuje pewien proces odnowy. 
Przed zniesieniem środków pomocowych na odnowę i modernizację wprowadzono pewną 
liczbę projektów, które miały wpływ na flotę sejnerów. Dlatego też należy się spodziewać 
kontynuacji procesu zmniejszania liczebności floty i likwidacji starszych jednostek, których 
wciąż jeszcze jest bardzo dużo. W praktyce wskutek zwiększenia kosztów i spadku cen od 
drugiego półrocza 2009 r. wzrosła liczba wyjść statków, ale te wyjścia nie są 
rekompensowane przez liczbę wejść. 
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Aby można było dokonać analizy porównawczej zmian w portugalskiej flocie w pewnej 
perspektywie czasowej, należy ją porównać z flotą unijną. Zważywszy że flota UE 15 
przewyższa o 90% flotę UE 27, należy wykorzystać ją jako punkt odniesienia, zwłaszcza że 
okres porównawczy rozszerza się do dziewięciu lat. 
 

Rysunek 10: Udział portugalskiej floty rybackiej we flocie UE 15 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie rejestru floty rybackiej Wspólnoty. 

 
W portugalskiej flocie rybackiej zaszły zmiany dość podobne do tych, jakie zaobserwowano 
w całej flocie UE 15. Niemniej jednak zmniejszenie liczby statków lub ich mocy było nieco 
niższe od średniej wspólnotowej, a zmniejszenie pojemności – nieco wyższe. Dlatego trzeba 
mieć na uwadze szczególne cechy związane z tym, że we flocie portugalskiej przeważają 
małe statki. 
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Rysunek 11: Porównanie głównych parametrów floty portugalskiej i floty UE 15 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie rejestru floty rybackiej Wspólnoty. 
 
Dzięki temu można zauważyć, że we flocie portugalskiej średnia moc unijna stanowi połowę 
tego co w przypadku całej floty UE 15. Średnia unijna pojemność zmniejszała się i 
zatrzymała na poziomie nieco wyższym od średniej wspólnotowej. Niemniej jednak moc na 
tonę stopniowo wzrastała, chociaż nadal jest nieco niższa od średniej UE 15. Zmiany tych 
parametrów pokazują, że oprócz zmniejszania się liczby statków zachodzi proces odnowy i 
modernizacji. Wprowadzane są nowe systemy konserwowania produktów połowów na 
pokładzie, automatyzacji pracy oraz elektroniczne systemy nawigacji i wykrywania ławic. 
 
Aby złagodzić skutki restrukturyzacji sektora zarządzeniem nr 437/2002 z dnia 22 kwietnia 
2002 r. zmieniono zarządzenie ministerialne nr 1261/2001 z dnia 31 października 2001 r., 
zatwierdzając system indywidualnych składek w celu rekompensaty dla rybaków, którzy 
tracą pracę, gdy statki, na których pracują, są na stałe wycofywane ze stanu floty.  
 

5.3. Regionalny podział portugalskiej floty rybackiej 

Generalnie większe statki wypływają z portów znajdujących się w północnych regionach 
kontynentalnej Portugalii. W regionie centralnym jest najwięcej statków, w nim też 
koncentruje się największa liczba statków rybołówstwa dalekomorskiego. W Algarve i 
Lizbonie również cumuje duża flota rybacka, ale składa się ona w znacznym stopniu ze 
statków średniej wielkości. Niemniej jednak w regionie Lizbony zarejestrowana jest też 
pewna liczba dużych statków. Flota rybacka w regionie północnym charakteryzuje się 
statkami średniej wielkości. 

 



Departament Tematyczny B: Polityka Strukturalna i Polityka Spójności 
 
 

 34

Tabela 2: Regionalny podział portugalskiej floty rybackiej (grudzień 2010 r.) 

 % całej floty 

 liczba 
statków 

pojemność brutto kW 

średnio 
pojemność 

brutto 

średnio 
kW 

AZORY 10% 10% 15% 12,4 64,5 

ALENTEJO 3% 2% 3% 10,6 54,2 

ALGARVE 22% 13% 19% 7,1 38,6 

REGION 
CENTRALNY 

24% 39% 24% 20,0 44,7 

LIZBONA 20% 10% 13% 6,0 28,5 

MADERA 5% 4% 4% 8,9 36,4 

REGION 
PÓŁNOCNY 

17% 21% 22% 14,8 55,6 

OGÓŁEM 100% 100% 100% 12,0 43,9 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie rejestru floty rybackiej Wspólnoty. 

 
Połowa statków o długości powyżej 42 metrów jest skoncentrowana w regionie centralnym, 
jedna czwarta cumuje w portach Alentejo, a 13% – w regionie północnym. 
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6. Działalność połowowa 

6.1. Sprzęt połowowy 

 
Tabela 3:  W poniższej tabeli wymieniono najważniejsze metody połowowe 

zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 26/2004 dotyczącym rejestru 
statków rybackich Wspólnoty. 

% OGÓŁEM Średni rozmiar 

Główna metoda połowowa Liczba 
statków 

pojemność 
brutto 

kW średnio 
pojemność 

brutto 

średnio 
kW 

GNS Sieci skrzelowe stawne 33% 18% 26% 6,7 34,5 

GTR Drygawice 23% 4% 9% 1,9 17,9 

LLS Takle denne 13% 11% 11% 9,9 38,8 

LHP Wędy z wędziskiem lub 
bez (obsługiwane ręcznie) 

13% 7% 10% 6,3 35,7 

FPO Pułapki 11% 4% 10% 4,0 36,3 

OTB Włoki denne rozpornicowe 1% 45% 20% 414,9 680,2 

PS Okrężnice 1% 5% 7% 47,6 232,4 

LLD Takle dryfujące 0% 5% 3% 168,5 369,3 

SDN Niewody duńskie 0% 1% 1% 39,1 183,6 

DRB Dragi ciągnione przez 
statek 

1% 0% 1% 4,9 50,0 

 Inne 3% 0% 1% 2,0 20,1 

OGÓŁEM     12,0 43,9 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie rejestru floty rybackiej Wspólnoty. 

 
Najczęściej stosowanym sprzętem są: sieci skrzelowe stawne (33% statków), drygawice 
(23%), takle denne (13%), wędy z wędziskiem lub bez (obsługiwane ręcznie) (13%) oraz 
pułapki (11%). Niemniej jednak wśród wyposażenia pomocniczego dominują wędy z 
wędziskiem lub bez (obsługiwane ręcznie), a następnie drygawice, pułapki i takle denne. 
Zgodnie z deklaracjami na 43% statków nie stosuje się wyposażenia pomocniczego. 
 
W pierwszej połowie lat 90. ograniczono stosowanie sieci skrzelowych stawnych, ale w 
ostatniej dekadzie odnotowano pewien powrót do ich wykorzystania. Zwiększyła się jednak 
znacznie liczba statków wykorzystujących drygawice lub wędy obsługiwane ręcznie. 
Regulacja floty na Azorach w styczniu 2006 r., w ramach której zlikwidowano 762 statki, 
spowodowała zmniejszenie się liczby statków stosujących pułapki. 
 
Wykorzystanie różnego rodzaju sprzętu, podstawowego i pomocniczego, zależy po części od 
wielkości statków. Na jednostkach o długości mniejszej niż 12 metrów najczęściej 
wykorzystywanym sprzętem połowowym są sieci skrzelowe stawne, a następnie drygawice, 
pułapki i takle denne. Jeśli chodzi o wyposażenie pomocnicze, to najczęściej 
wykorzystywane są wędy z wędziskiem lub bez (obsługiwane ręcznie), drygawice, pułapki i 
takle denne. 
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W przypadku statków dłuższych niż 12 metrów najczęściej stosuje się jednak sieci 
skrzelowe stawne, takle denne, włoki denne rozpornicowe i okrężnice, a jeśli chodzi o 
sprzęt pomocniczy, to są to pułapki, drygawice, takle denne i sieci skrzelowe stawne. 
 
Najczęściej spotykanymi metodami wykorzystywania sprzętu jest połączenie pułapek jako 
wyposażenia podstawowego i węd z wędziskiem lub bez (obsługiwanych ręcznie) jako 
sprzętu pomocniczego. Chociaż takie połączenie sprzętu jest niezbyt częste w 
kontynentalnej części kraju, to na Azorach i Maderze jest ono stosowane na około 60% 
statków. 
 

6.2. Metody połowowe 

Jeśli chodzi o liczbę statków, to główną część floty (77%) stanowią statki o długości 
mniejszej niż 12 metrów, które wypływają do rejonu ICES IXa z portów kontynentalnej 
części kraju, wyposażone w narzędzia połowowe i tradycyjny sprzęt i zajmują się połowami 
gatunków dennych. Niemniej jednak ten segment stanowi zaledwie 10% pojemności. Jeśli 
chodzi o analogiczny segment zlokalizowany na Azorach i dokonujący połowów w rejonie 
ICES X, to reprezentuje on 8% ogółu statków i 2% łącznej pojemności, natomiast segment 
zlokalizowany na Maderze, dokonujący połowów w akwenie CECAF, reprezentuje 5% 
statków. 
 
Od ostatnich 15 lat segmenty te rozwijają się bardzo dynamicznie. Mimo że liczba statków 
uległa zmniejszeniu, znacznie zwiększyła się moc przedmiotowych segmentów. W ten 
sposób, pomimo zmniejszenia się floty, nastąpiła także modernizacja statków. Te trzy 
segmenty rybołówstwa przybrzeżnego na niewielką skalę – zlokalizowane na kontynencie 
oraz na Azorach i Maderze – reprezentują łącznie 90% statków portugalskiej floty 
rybackiej, 12% jej pojemności oraz 39% ogólnej mocy. 
 
Z drugiej strony, jeśli chodzi o pojemność, to największą jej część (38%) stanowią 44 statki 
wchodzące w skład floty wielozadaniowej, pływającej na wodach międzynarodowych i 
wykorzystującej włoki lub takle do połowów gatunków dennych i pelagicznych. Średnia 
pojemność w tym segmencie floty wynosi około 900 ton. W ciągu ostatnich 15 lat nastąpiła 
bardzo poważna redukcja tego segmentu floty.  
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Tabela 4: Podział portugalskiej floty rybackiej według segmentów 

 Część całości Średni rozmiar 

R
e
g

io
n

 

Obszar  Połowy Metoda 
połowowa 

Seg-
ment 

Liczba 
statków 

pojem
ność 

brutto 

kW średnio 
pojemn

ość 
brutto 

średnio 
kW 

ICES IXa  Gatunki 
denne  

Narzędzia 
połowowe i 
narzędzia 
tradycyjne < 
12 m 

4K1  77% 10% 31% 1 18 

ICES VIIIc, 
IXa, IXb, X i 
CECAF  

Gatunki 
denne  

Narzędzia 
połowowe 
>= 12 m  

4K2  5% 18% 18% 46 171 

ICES VIIIc, 
IXa, IXb  

Gatunki 
denne + 
ostrobok 

Włoki 4K3  1% 15% 11% 185 480 

ICES IXa  Małe gatunki 
pelagiczne 
(sardynki + 
inne)  

Sejnery 4K4  1% 6% 8% 49 238 

Wody 
międzynarod
owe  

Gatunki 
denne i 
pelagiczne  

Wielozadani
owe: Włoki i 
takle 

4K5  1% 38% 14% 894 1166 

K
o

n
ty

n
e
n

t 
  

Kontynent ogółem  85% 86% 81% 12 42 

CECAF  Gatunki 
denne  

Narzędzia 
połowowe i 
narzędzia 
tradycyjne 
< 12 m  

4K6  5% 0% 1% 1 9 

CECAF i wody 
międzynarod
owe  

Gatunki 
denne i 
pelagiczne  

Narzędzia 
połowowe 
>= 12 m  

4K7  1% 3% 3% 69 253 

  Gatunki 
pelagiczne  

Sejnery 4K8  0% 0% 0% 42 234 

M
a
d

e
ra

  

Madera ogółem  5% 4% 5% 9 38 

ICES X  Gatunki 
denne  

Narzędzia 
połowowe i 
narzędzia 
tradycyjne 
< 12 m  

4K9  8% 2% 7% 3 39 

ICES X i 
wody 
międzynarod
owe  

Gatunki 
denne i 
pelagiczne  

Narzędzia 
połowowe i 
narzędzia 
tradycyjne 
< 12 m  

4KA  1% 8% 7% 72 218 

A
zo

ry
  

Azory ogółem 10% 10% 14% 13 65 

Portugalia ogółem  100% 100% 100% 12 44 
 

Źródło: Dyrekcja Generalna ds. Rybołówstwa i Akwakultury. Opracowanie własne. 
 
Dwa segmenty floty stanowią od 15% do 18% łącznej pojemności. Na pierwszy (5% 
statków i 18% pojemności) składają się statki o długości większej niż 12 metrów, 
dokonujące połowów z użyciem narzędzi połowowych w rejonach ICES VIIIc, IXa, IXb, X i 
CECAF i wypływające z portów kontynentalnej części kraju, zajmujące się połowami 
gatunków dennych. Na drugi segment składają się 83 trawlery z kontynentalnej części 
kraju (18% pojemności), zajmujące się połowami gatunków dennych i ostroboka w 
rejonach ICES VIIIc, IXa, IXb. Średnia pojemność w tym segmencie floty wynosi około 185 
ton. Jeśli chodzi o trawlery z kontynentalnej części kraju, to w ciągu ostatnich 15 lat 
przechodziły one jeden z najwcześniejszych i najintensywniejszych procesów zmian. 
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Segmentem floty bardzo istotnym pod względem połowów są sejnery z kontynentalnej 
części kraju zajmujące się połowami małych gatunków pelagicznych w rejonie ICES IXa. 
Ten segment jest bardzo uzależniony od rozwoju jednego gatunku, sardynek, i musi 
stawiać czoła problemom o charakterze biologicznym lub rynkowym. Pomimo znaczenia, 
jakie mają połowy dokonywane przez te statki, ten segment floty reprezentuje jedynie 1% 
liczby statków, 6% pojemności i 8% mocy. Reformy w tym sektorze zaczęły się niedawno i 
mają mały zasięg.  
 
Flota statków o długości większej niż 12 metrów dokonujących połowów z terytorium 
Azorów w rejonie ICES X i na wodach międzynarodowych oraz zajmujących się połowami 
gatunków dennych i pelagicznych przy użyciu narzędzi połowowych, to jedyny segment, w 
którym w ostatnich latach zwiększyła się liczba statków. W skład tej floty wchodzi 117 
statków, reprezentujących 8% łącznej pojemności portugalskiej floty rybackiej i 7% jej 
mocy. 
 
Flota statków o długości powyżej 12 metrów zarejestrowanych na Maderze, dokonujących 
połowów w rejonie CECAF i na wodach międzynarodowych przy użyciu narzędzi 
połowowych, składa się z 51 statków (3% łącznej pojemności i mocy), mających średnią 
pojemność 69 ton. 
 
Jeśli chodzi o połowy przybrzeżne, to stopniowe ograniczanie połowów sardynek prowadzi 
do stałego zmniejszania się liczby sejnerów. Chociaż w latach 2007–2008 wznowiono 
połowy przy pomocy sejnerów, w 2009 r. nastąpił ponowny spadek. Liczba połowów przy 
pomocy sejnerów zmniejszyła się w regionie Lizbony i Algarve, ale wzrosła na północy, a 
zwłaszcza w regionie centralnym, gdzie odbywa się połowa wyładunków z sejnerów. 
 
Zwiększyły się jednak połowy dokonywane przez flotę wielozadaniową. To zwiększenie 
jest związane z rozwojem połowów sardynek, makreli japońskiej, pałasza czarnego, 
sercówki, okowiela i ostroboka. Obecnie połowy dokonywane przez statki floty 
wielozadaniowej są wyładowywane w sposób dość jednorodny, z wyjątkiem Alentejo, gdzie 
odbywają się dość rzadko. Także w tym przypadku największy wzrost nastąpił w regionie 
centralnym. 
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Rysunek 12: Połowy wyładowywane w kontynentalnej części kraju według 
rodzaju połowów 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych DATAPESCAS. 
 
W przypadku włoków odnotowano wzrost w regionie centralnym, Alentejo i Algarve. 
Połowa wyładunków odbywa się w regionie centralnym, przeważa ostrobok. 
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7. Zarządzanie rybołówstwem 

7.1. Ramy prawne i instytucjonalne 

 
W 2002 r. uprawnienia Generalnego Inspektoratu Rybołówstwa przekazano Dyrekcji 
Generalnej ds. Rybołówstwa i Akwakultury. W ten sposób Generalny Inspektorat 
Rybołówstwa przestał być niezależnym organem. 
 
W związku z powyższym instytucją odpowiedzialną za zarządzanie rybołówstwem jest 
Dyrekcja Generalna ds. Rybołówstwa i Akwakultury. Istnieją mechanizmy konsultacji z 
Instituto Nacional de Investigação Agrária e das Pescas (INIAP), z organizacjami 
producentów i zrzeszeniami armatorów, które odgrywają rolę konsultantów w procesie 
podejmowania decyzji. INIAP dokonuje oceny zasobów ryb w Międzynarodowej Radzie 
Badań Morza (ICES) oraz w ramach NAFO i przedstawia propozycje środków technicznych 
na rzecz ochrony i utrzymania zasobów. 
 
Dyrekcja Generalna ds. Rybołówstwa i Akwakultury odpowiada za koordynację inspekcji i 
nadzoru, którą realizuje za pomocą SIFICAP („zintegrowanego systemu nadzoru, 
opodatkowania i kontroli rybołówstwa”), w skład którego wchodzi zarówno sama dyrekcja, 
jak i marynarka wojenna, lotnictwo i organy podatkowe.  
 
VMS jest stosowany poprzez MONICAP. MONICAP (system stałego monitorowania 
rybołówstwa) to system kontroli działalności jednostek rybackich i nadzoru nad nią, 
działający w oparciu o łączność satelitarną (Inmarsat-C), GPS i system informacji 
geograficznej. Działa on w oparciu o sprzęt do stałego monitorowania (EMC, niebieska 
skrzynka), który przekazuje współrzędne statku, za pośrednictwem stacji odbiorczej na 
wybrzeżu, do Centrum Kontroli Rybołówstwa i Nadzoru Działalności Połowowej (Centro de 
Controlo e Vigilância de Pesca, CCVP), zlokalizowanego w DGPA-IP. 
 
Programy MARE (na rzecz zrównoważonego rozwoju sektora rybołówstwa) i MARIS 
(komponent dotyczący rybołówstwa w ramach programów regionalnych dla kontynentalnej 
części kraju) włączają do portugalskiego ustawodawstwa postanowienia trzecich 
wspólnotowych ram wsparcia na lata 2002–2006. Przedmiotowymi działaniami zarządza 
IFADAP (Instituto de Financiamento e Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e Pescas). 
 
Do 2006 r. działania strukturalne były realizowane w ramach programu operacyjnego w 
zakresie rybołówstwa (MARE) i jego komponentu zdecentralizowanego (MARIS). Program 
MARE obejmuje pięć osi: 
 

1. Dostosowania nakładu połowowego. 
2. Odnowę i modernizację floty rybackiej. 
3. Ochronę i rozwój zasobów wodnych, akwakulturę, infrastrukturę portową, 

przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu. 
4. Stworzenie warunków poprawiających konkurencyjność sektora. 
5. Pozostałe środki. 

 
W latach 2000–2006 w ramach programu MARE zrealizowano inwestycję na kwotę 430,7 
mln euro. Wdrażane środki przekroczyły o 15% początkowo przewidywaną kwotę. W 
ramach tej kwoty finansowanie ze źródeł prywatnych stanowiło 37%, środki krajowe 19%, 
a finansowanie wspólnotowe 44%. 
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53% wdrażanych środków (228,9 mln euro) przypadło na 3 oś (Ochronę i rozwój zasobów 
wodnych, akwakulturę, infrastrukturę portową, przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu). 
Poziom wdrażania przekroczył prognozy o 150%. Wkład sektora prywatnego w łączny koszt 
działań związanych z przedmiotową osią wynosił 42%. Wkład IFOR w łączne koszty wynosił 
35%, a środków krajowych 23%. 
 
Kolejne 27% środków z programu MARE (115,6 mln euro) przeznaczono na oś 2: Odnowę i 
modernizację floty rybackiej. Poziom wykorzystania wynosił zaledwie 89% w stosunku do 
prognoz. Wkład sektora prywatnego w łączny koszt działań w ramach przedmiotowej osi 
wynosił 54%. Wkład IFOR w łączne koszty wynosił 40%, a środków krajowych 5%. 
 
Na oś 4 (Stworzenie warunków poprawiających konkurencyjność sektora) przeznaczono 8% 
łącznie wykorzystanej kwoty, na oś 1 (Dostosowania nakładu połowowego) – 7%, a na oś 5 
(Pozostałe środki) – 3%. 
 
W ramach MARIS zarządza się dwoma rodzajami środków: związanymi ze strukturami w 
rybołówstwie i przetwórstwie, finansowanymi przez IFOR, a następnie przez Europejski 
Fundusz Rybacki, oraz środkami przeznaczonymi na struktury wspierające 
konkurencyjność, finansowanymi przez EFRR. 
 
Jeśli chodzi o struktury w rybołówstwie i przetwórstwie, to MARIS obejmuje także, z jednej 
strony, działania na rzecz tworzenia infrastruktury lub wyposażenia, a z drugiej, działania 
związane z zapewnieniem jakości, oznakowaniem, racjonalizacją nazw i normalizacją 
produktów. Ich adresatami są stowarzyszenia, spółdzielnie, organizacje producentów, 
podmioty publiczne oraz inne podmioty prywatne uznane przez instytucję zarządzającą, w 
tym także samorządy, DOCAPESCA oraz grupy zawodowe i grupy przedsiębiorstw. 
Uwzględniono programy regionalne regionu północnego, centralnego, Alentejo i Algarve. 
 
Celami środków z programu MARIS mających wpływ na struktury wspierające 
konkurencyjność (EFRR) są poprawa infrastruktury portów rybackich wchodzących w skład 
podstawowej sieci portów oraz poprawa warunków działalności w małych miejscowościach 
zależnych od rybołówstwa. Ich adresaci to Instituto Marítimo-Portuario, instytucje i władze 
portowe, DOCAPESCA, pozostałe podmioty publiczne oraz Instytut Ochrony Przyrody. 
Uwzględniono programy regionalne regionu północnego, centralnego, Lizbony i doliny Tagu 
oraz Alentejo i Algarve.  
 
Rozporządzenia regulujące system SIPESCA wspierający rybołówstwo w latach 2002–2006 
zostały zatwierdzone zgodnie z zarządzeniem nr 42/2002 z dnia 30 lipca 2002 r. 
 
Celem SIPESCA jest wspieranie rybołówstwa przybrzeżnego poprzez:  
 

 Odnowę i modernizację małych statków w celu poprawy bezpieczeństwa i warunków 
pracy oraz oprawiania i konserwacji złowionych zasobów na pokładzie. 

 Zwiększenie konkurencyjności bez zwiększania nakładu połowowego; inwestycje w 
jakość i promowanie narzędzi sortujących przyjaznych dla środowiska. 

 Lepszą organizację i zwiększenie potencjału rybactwa przybrzeżnego na niewielką 
skalę i rozwiązywanie problemów charakterystycznych dla społeczności zależnych od 
rybołówstwa.  

 
Na lata 2005–2015 przygotowano krajową strategię promowania zrównoważonego rozwoju 
i plany jej wdrażania. Celem inicjatyw zawartych w krajowej strategii jest osiągnięcie 
szybkiego wzrostu, zapewniającego spójność społeczną i ochronę środowiska.  
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W latach 2007–2013 działania strukturalne są realizowane w ramach programu 
operacyjnego w zakresie rybołówstwa (PROMAR), składającego się z czterech osi: 
 

1. Dostosowania nakładu połowowego. 
2. Inwestycje w akwakulturę oraz przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury 

i obrót nimi. 
3. Środki leżące w ogólnym interesie. 
4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybołówstwa. 
5. Pomoc techniczna. 

 
Według prognoz 55% budżetu zostałoby przeznaczone na oś 1 (Dostosowania nakładu 
połowowego), 30% – na środki leżące w ogólnym interesie, a 15% – na inwestycje w 
ramach osi 2. Na dzień 31 października 2010 r. stopień realizacji był stosunkowo niski i 
wynosił zaledwie 18%. Na początku przewidziano 14% finansowania ze środków krajowych, 
których dostępność może być uzależniona od rozwoju sytuacji gospodarczej. 
 

7.2. Środki zarządzania 

Nakłady połowowe są kontrolowane poprzez system przyznawania licencji. Poza tym na 
wodach portugalskich stosowane są cztery rodzaje pomiarów technicznych – wielkość lub 
minimalna waga połowu, minimalny rozmiar oczek sieci, maksymalny procent przyłowów i 
minimalny procent gatunków stanowiących cel połowów – zgodnie z ograniczeniami 
rybołówstwa w określonych strefach i porach roku oraz zależnie od stosowania narzędzi 
połowowych. 
 
Połowy i akwakultura są regulowane dekretem z mocą ustawy nr 278/87, zmienionym 
dekretem z mocą ustawy nr 383/98, z dnia 27 listopada. 
 
Krajowe środki ochrony zasobów zostały określone w dekrecie nr 43/87, zmienionym 
dekretem nr 7/2000, z dnia 30 maja. W przedmiotowych dekretach określono metody i 
narzędzia połowowe oraz maksymalne wymiary i warunki wykorzystania poszczególnych 
narzędzi. Wykorzystanie sejnerów jest dozwolone tylko na głębokościach większych niż 20 
metrów, w odległości mniej niż mili od brzegu, określono też warunki stosowania źródeł 
światła w celu przyciągnięcia ryb. Korzystanie z sieci skrzelowych jest dozwolone tylko w 
odległości powyżej ¼ mili od brzegu, a w odległości mniejszej niż 3 mile od brzegu mogą 
być one wykorzystywane tylko przez jednostki o pojemności mniejszej niż 5 ton. 
Przedmiotowe narzędzia nie mogą być wykorzystywane w okresach przekraczających 24 
godziny. Oprócz tego zakazany jest połów skorupiaków z zastosowaniem sieci skrzelowych. 
Nie można także korzystać z sieci dryfujących. Dragi mogą być stosowane jedynie na 
głębokościach ponad 4 metrów podczas odpływu i 8 metrów podczas przypływu. Regulacje 
dotyczące sposobów wykorzystania drag są różne na północ i na południe od równoleżnika 
Pedrógão. Na północy maksymalna moc jednostek wynosi 110 kW, a na południu – 75 kW. 
Określono również cechy pozwalające na klasyfikację jednostek pływających według 
kategorii lokalnej, przybrzeżnej lub dalekomorskiej. Zgodnie z tą klasyfikacją definiowane 
są obszary połowowe dostępne dla poszczególnych jednostek. 
 
Zarządzenie ministerialne (Portaria) nr 1102-D/2000 i kolejne zarządzenia regulują połowy 
z zastosowaniem pułapek. Dodatkowe regulacje dotyczące sieci skrzelowych zawiera 
zarządzenie ministerialne nr 1102-H/2000; włoków – zarządzenie ministerialne nr 1102-
E/2000; niewodów – zarządzenie ministerialne nr 1102-F/2000; sejnerów – zarządzenie 
ministerialne nr 1102-G/2000, a połowów przy użyciu linek i haczyków – zarządzenie 
ministerialne nr 1102-F/2000. 

 



Departament Tematyczny B: Polityka Strukturalna i Polityka Spójności 
 
 

 44

7.2.1. System przyznawania licencji 

System przyznawania licencji polega na tym, że przed kupnem, budową lub przebudową 
statku należy uzyskać zezwolenie. Stosowanie niektórych metod połowowych również 
wymaga uzyskania corocznie wcześniejszego zezwolenia. 
 

7.2.2. Ograniczenia przestrzenne i czasowe 

Wykorzystanie sejnerów reguluje zarządzenie ministerialne (Portaria) nr 1102-G/2000, 
zmienione zarządzeniem nr 346/2002. Dozwolone jest wykorzystanie sejnerów do połowu 
następujących małych gatunków pelagicznych: sardynek (Sardina pilchardus), makreli 
japońskiej (Scomber japonicus), makreli (Scomber scombrus), salpy (Boops boops), 
anchois (Engraulis encrasicholus) i ostroboka (Trachurus spp.), przy czym dopuszczalne są 
przyłowy do 20%. Zakazane jest stosowane sieci o oczkach mniejszych niż 16 mm. 
Wykorzystanie sejnerów jest zakazane w odległości mniejszej niż ¼ mili od brzegu lub 
mniej niż jednej mili przy głębokości mniejszej niż 20 metrów, ale na Maderze mogą być 
one wykorzystywane na głębokościach przekraczających 50 m. 
 
Zarządzenie ministerialne (Portaria) nr 543-B/2001 określa konkretne środki dotyczące 
połowu, przechowywania na pokładzie, rozładunku i wprowadzania sardynek do obrotu. 
Zarządzenie to wprowadza zakaz połowu sardynek w soboty i niedziele. W roku 2001 r. 
ograniczono połowy do 180 dni i ustalono maksymalne limity wyładunków dla każdego 
statku lub, w odpowiednich przypadkach, dla organizacji producentów. Ograniczenia te 
przedłużono również w roku 2002. 
 
Zarządzeniem ministerialnym (Portaria) nr 123-B/2002 wprowadzono zakaz wykorzystania 
sejnerów i połowów sardynek na północ od równoleżnika 39°55'4” w okresie od 15 lutego 
do 15 kwietnia 2002 r. Zapewniono również możliwość przyznania pomocy finansowej 
jednostkom, których dotyczyły przedmiotowe ograniczenia. 
 
W celu ochrony miejsc rozrodu i tarlisk gatunków dennych, a w szczególności dorsza, 
zarządzeniem ministerialnym (Portaria) nr 296/94 w dwóch strefach wprowadzono zakaz 
korzystania z włoków, a kolejnych dwóch z sieci skrzelowych w styczniu, lutym i grudniu. 
Jednak zarządzeniem ministerialnym nr 698-A/96 zawieszono obowiązywanie tego zakazu 
w odniesieniu do włoków w jednej strefie, a sieci skrzelowych w drugiej do czasu 
zatwierdzenia wspólnotowego rozporządzenia, na mocy którego zakaz ten dotyczyłby 
wszystkich statków Wspólnoty. 
 
Aby chronić dorosłe osobniki morszczuka i rozstrzygnąć problem stosowania takli dennych i 
sieci skrzelowych zarządzeniem ministerialnym nr 213/2001 wprowadzono zakaz 
stosowania sieci skrzelowych w strefie Beirinha (Algarve). 
 
Zarządzenie ministerialne (Portaria) nr 43/2006 ustanawia środki zarządzania połowami 
skorupiaków. W wyłącznej strefie ekonomicznej w regionie kontynentalnym zakazane są 
połowy w okresie od 1 do 31 stycznia. Jednostki uprawnione do stosowania sieci o oczkach 
wielkości 55–59 mm nie będą mogły liczyć na pozwolenie na stosowanie innych narzędzi 
połowowych. 
 
Generalnie połowy małży oraz połowy przy pomocy „ganchorra” reguluje kilka zarządzeń 
ministerialnych, w szczególności nr 486/99 na obszarach północnych oraz nr 99/2000, nr 
44/2001, nr 543-C/2001 i nr 688/2005. 
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Zarządzenie ministerialne (Portaria) nr 1063/2004 ustanawia warunki udzielania zezwoleń 
na połowy gatunków głębinowych. Jednostkom zarejestrowanym w kontynentalnej części 
kraju mogą być przyznawane licencje w przypadku łącznej pojemności 20 390 ton i łącznej 
mocy 31 250 kW. Maksymalną liczbę zezwoleń ustalono na 50, chociaż ta liczba może 
zostać zmieniona. W przypadku historycznych kryteriów połowowych jednostki mogłyby 
dokonywać połowów przedmiotowych gatunków w ciągu sześciu miesięcy lub całego roku 
albo podlegać ograniczeniom dotyczących wyładunków. Wyładunków przekraczających 100 
kg można dokonywać jedynie w portach Viana do Castelo, Póvoa de Varzim, Aveiro, 
Nazaré, Peniche, Sesimbra, Setúbal, Sines, Sagres, Olhão i Vila Real de Santo António. 
 

7.2.3. Narzędzia sortujące i minimalne rozmiary 

Zabronione jest stosowanie włoków w odległości mniejszej niż 6 mil od brzegu, istnieją 
również specyfikacje dotyczące wielkości oczek sieci. 
 
Jeśli chodzi o drygawice i sieci skrzelowe, to wprowadzono zakaz stosowania dryfujących 
sieci skrzelowych. Oprócz tego ustanowiono minimalną odległość od brzegu, w jakiej można 
je stosować, a także ich maksymalną wielkość, minimalną odległość między sieciami i 
maksymalny czas zanurzenia. 
 
Rozmiar oczek okrężnic jest ograniczony. Rozmiar sieci jest regulowany w zależności od 
pojemności. Wprowadzono również zapis dotyczący minimalnej głębokości, na której można 
używać tego rodzaju sprzętu. 
 
W przypadku połowów przy użyciu drag ograniczenia dotyczą między innymi wielkości sieci, 
rozmiaru oczek, łowisk oraz liczby drag na każdym statku.  
 
Przepisy dotyczące pułapek zawierają ograniczenia co do ich liczby, wielkości oraz rozmiaru 
oczek w materiale, z którego je zrobiono. W przypadku takli ograniczenia dotyczą 
maksymalnej długości, maksymalnej liczby haczyków i minimalnej odległości między nimi. 
 
Na południu i południowym wschodzie statki zajmujące się połowami homarca muszą 
stosować sieci o oczkach większych niż 70 mm, chociaż prawdopodobnie używane są także 
sieci o oczkach 55 mm, dozwolone do połowu krewetek. 
 
Zarządzenie ministerialne (Portaria) nr 27/2001, zmienione zarządzeniem nr 402/2002 i 
zarządzeniem nr 1266/2004, określa minimalne rozmiary w odniesieniu do 43 gatunków 
ryb, 11 gatunków skorupiaków i 22 gatunków mięczaków. Większość rozmiarów 
minimalnych odpowiada rozmiarom określonym w rozporządzeniu (WE) nr 850/98. 
Niemniej jednak w przedmiotowym zarządzeniu ministerialnym określone zostały 
minimalne rozmiary, które różnią się od rozmiarów podanych w rozporządzeniu (WE) nr 
850/98 lub które w nim nie występują. Na przykład określono minimalne rozmiary w 
odniesieniu do 27 gatunków ryb, 8 gatunków skorupiaków i dziesięciu gatunków 
mięczaków, których w rozporządzeniu wspólnotowym nie dotyczą ograniczenia wielkości.  
 
Od lat 90. połowy na wodach Azorów znacznie się zmniejszyły i w związku z tym władze 
regionalne wprowadziły szereg środków mających zapobiegać przełowieniu. Środki te 
oparto na systemie przyznawania licencji dotyczących minimalnych wymiarów, ograniczeń 
przestrzennych i narzędzi połowowych. 
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7.2.4. Kwoty indywidualne 

Kwoty można przyznawać poszczególnym statkom lub grupom statków. Tak dzieje się w 
przypadku połowów za pomocą sejnerów, w przypadku których limity połowu sardynek 
zostały podzielone między organizacje producentów. Kwoty indywidualne dla każdego 
statku można także przekazywać w ramach floty tego samego armatora, aby ułatwić 
elastyczne zarządzanie i maksymalne wykorzystanie kwot. 
 
Portugalii przyznaje się 2% ogółu kwot Unii Europejskiej. Udział Portugalii w łącznej kwocie 
gatunków pelagicznych stopniowo się zmniejsza. Kwoty dla gatunków pelagicznych 
(głównie ostroboka i błękitka) stanowią 73% kwot przyznawanych Portugalii. Kwoty dla 
gatunków pelagicznych stanowią 2,2% łącznych kwot przyznawanych dla gatunków 
pelagicznych w Unii Europejskiej. Niemniej jednak w przypadku niektórych gatunków, 
takich jak anchois, ostrobok czy miecznik, udział Portugalii jest o wiele większy.  
 
Na gatunki denne przypada 27% kwot przyznawanych Portugalii. Na trzy gatunki – 
karmazyn, dorsz i krewetka z gatunku Penaeus – przypada 74% kwot przyznawanych 
Portugalii na gatunki denne. Na samego karmazyna przypada 44%. Obecnie kwoty dla 
gatunków pelagicznych przyznawane Portugalii przekraczają 1% łącznych kwot 
przyznawanych dla gatunków pelagicznych w Unii Europejskiej. Niemniej jednak w 
przypadku niektórych gatunków, takich jak karmazyn, halibut grenlandzki czy rajowate, 
udział Portugalii jest o wiele większy. Wykorzystanie kwot jest niejednolite. W 2009 r. było 
ono wysokie w przypadku żabnic, smuklic, morszczuka, halibuta grenlandzkiego, plamiaka, 
dorsza czy widlaka białego, ale bardzo niskie w przypadku anchois, rdzawca, gardłosza 
atlantyckiego i ostronosa. 
 

7.2.5. Połowy rekreacyjne 

Od 1963 r. połowy rekreacyjne były regulowane w sposób niezbyt szczegółowy na mocy 
dekretu nr 45 116. Później w 2000 r. dekretem z mocą ustawy nr 246/2000, zmienionym 
dekretem z mocą ustawy nr 112/2005, wprowadzono wymóg posiadania licencji oraz 
ograniczono połowy powierzchniowe do maksymalnie trzech linek, a połowy podwodne – do 
dokonywanych na bezdechu, za pomocą harpunów wyrzucanych bez substancji 
chemicznych lub sprężonego powietrza. Oprócz tego w dekrecie określono warunki dostępu 
do zasobów, wykorzystywane narzędzia połowowe, ograniczenia i zakazy dotyczące 
połowów gatunków zagrożonych wytrzebieniem, obszary chronione oraz procedury 
udzielania zezwoleń. 
 

7.2.6. Pozostałe środki 

Od 1998 r. przyjmowane są pozostałe środki zarządzania na obszarach włączonych do sieci 
Natura 2000. W ten sposób na wodach portugalskich określono 61 obszarów specjalnej 
ochrony. 35 spośród nich znajduje się w kontynentalnej części kraju, 15 na Azorach i 11 na 
Maderze. 
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8. Porty 
 
Ze względu na małe rozmiary większości statków należących do portugalskiej floty 
rybackiej wzdłuż całego wybrzeża istnieje wiele miejsc rozładunku. Z administracyjnego 
punktu widzenia portugalska flota rybacka jest podzielona na 46 portów, z czego 32 
znajdują się w kontynentalnej części kraju, 12 na Azorach i dwa na Maderze. 
 
W regionie centralnym znajduje się skupisko portów, w których zarejestrowano największą 
liczbę statków (24% całości) oraz statki największe (39% łącznej pojemności i 24% łącznej 
mocy). Spośród pięciu portów w regionie centralnym (Figueira da Foz, Aveiro, Nazaré, 
Peniche i São Martinho do Porto) największe to Aveiro i Peniche, w których 
zarejestrowanych jest 83% statków z tego regionu, reprezentujących 94% pojemności i 
83% mocy. Port Aveiro to skupisko największej liczby dużych statków, zwłaszcza trawlerów 
dennych. 
 

Tabela 5: Podział regionalny portów rybackich grudzień 2010 r. 

 
Liczba 
portów 

% portów Statki/port PB/port kW/port 

AZORY 12 26% 71 880 4588 
ALENTEJO 1 2% 219 2332 11 878 
ALGARVE 10 22% 185 1315 7125 
REGION 
CENTRALNY 

5 11% 401 8036 17 936 

LIZBONA 8 17% 210 1249 5973 
MADERA 2 4% 225 1992 8168 
REGION 
PÓŁNOCNY 

8 17% 182 2697 10 122 

OGÓŁEM 46 100% 185 2212 8108 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie rejestru floty rybackiej Wspólnoty. 

 
W ośmiu portach regionu Lizbony zarejestrowanych jest 20% statków, reprezentujących 
10% pojemności i 13% mocy. Dwa największe porty to Sesimbra i Setúbal, kolejne, z 
mniejszą liczbą statków, to Lizbona i Trafaria. W tych czterech portach zarejestrowanych 
jest łącznie 86% statków, reprezentujących 94% pojemności i 86% mocy. Największe 
statki są skoncentrowane w Lizbonie, porcie reprezentującym 34% pojemności i 13% mocy, 
pomimo że jest w nim zarejestrowanych tylko 6% statków. Wśród nich jest siedem dużych 
trawlerów dennych. 
 
W portach Algarve zarejestrowanych jest 22% jednostek portugalskiej floty rybackiej (13% 
łącznej pojemności i 19% łącznej mocy). Spośród dziesięciu portów Algarve w trzech 
największych (Portimão, Olhão i Vila Real de Santo António) cumuje 37% statków z tego 
regionu, reprezentujących 58% pojemności i 61% mocy. W Tavira i Lagos także ma swoją 
bazę spora liczba statków, ale są to statki mniejsze. 
 
17% portugalskiej floty rybackiej (21% łącznej pojemności i 22% łącznej mocy) wypływa 
na połowy z portów regionu północnego. Spośród ośmiu portów tego regionu cztery 
znajdują się w okolicy ujścia rzeki Duero. W innej części geograficznej regionu znajdują się 
cztery porty (Viana do Castelo, Leixões, Vila do Conde i Póvoa do Varzim), gdzie cumuje 
40% statków regionu, reprezentujących 91% pojemności i 78% mocy. Poza tym istnieją 
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dwa porty (Caminha i Douro), w których ma swoją bazę 51% statków tego regionu, chociaż 
są to statki niewielkich rozmiarów. 
 
W portach Azorów cumuje 10% portugalskiej floty rybackiej reprezentujące 10% łącznej 
pojemności i 15% łącznej mocy. Spośród dwunastu portów na Azorach w trzech 
największych (Ponta Delgada, Horta, Angra do Heroísmo) cumuje 54% statków z tego 
regionu, reprezentujących 85% pojemności i 71% mocy, ale najważniejszym portem jest 
Ponta Delgada, a następnie Horta. 
 
W Alentejo istnieje tylko jeden port – Sines. W Sines ma swoją bazę 3% statków 
należących do portugalskiej floty rybackiej. 
 
Najważniejsze porty wyładunkowe to Matosinhos, Peniche i Olhão. W każdym z portów 
działa giełda rybna; w przypadku portów w kontynentalnej części kraju giełdami zarządza 
DOCAPESCA. 
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9. Wykorzystanie produkcji 

9.1. Spożycie 

Portugalia to największy konsument ryb w Europie. Spożycie na mieszkańca przekracza 76 
kg. 14% wydatków konsumentów na produkty żywnościowe stanowią produkty 
rybołówstwa, które dostarczają 23% spożywanego białka zwierzęcego. 
 
Praktycznie cała produkcja jest przeznaczona do spożycia przez ludzi. Mniej niż 1% 
produkcji jest przeznaczony do produkcji oleju i mączki rybnej. Chociaż następuje 
stopniowa dywersyfikacja spożycia, Portugalia nadal jest największym konsumentem 
suszonego solonego dorsza, a jego spożycie stanowi ponad jedną trzecią całego spożycia.  
 
Ponad połowa portugalskiej produkcji (60%) jest spożywana w postaci świeżej lub 
chłodzonej, 14% w postaci mrożonek (głównie karmazyn, halibut niebieski i kalmary). 
Spożycie konserw (głównie sardynek, tuńczyka i ostroboka) stanowi 26% połowów. 
 
Rynek suszonego solonego dorsza stopniowo przenosi się do wielkich supermarketów. 
Szacuje się, że mogą one wchłonąć około 80% ilości wprowadzanych do obrotu, natomiast 
pozostałe 20% produktów sprzedaje się w tradycyjnych sklepach. 
 
Niedawno na rynku pojawiły się nowe produkty, jak suszony solony dorsz w kawałkach lub 
mrożony dorsz niesolony, które stanowią alternatywną formę dywersyfikacji tradycyjnego 
spożycia produktów peklowanych z dorsza. 
 

9.2. Przetwórstwo 

Dwoma tradycyjnymi segmentami portugalskiego przemysłu przetwórczego były zawsze 
produkty solone i konserwy, do których później doszły mrożonki, a ostatnio, mające dużo 
mniejsze znaczenie, pozostałe produkty (wędzone i obsmażane). 
 
W części kontynentalnej kraju istnieją 193 zakłady przetwórcze, na Azorach jest ich 13, a 
na Maderze 5. Ponad połowa zakładów zlokalizowanych w kontynentalnej części kraju 
zajmuje się produkcją mrożonek, jedna czwarta produkcją dorsza, a ponad 10% produkcją 
konserw. Ogólnie zakłady przetwórcze skoncentrowane są w centralnym i północnym 
regionie Portugalii. Ponad połowa fabryk konserw znajduje się w regionie północnym, 
natomiast zakłady wytwarzające mrożonki są skoncentrowane w regionie Lizbony, a prawie 
70% zakładów zajmujących się przetwórstwem dorsza znajduje się w regionie centralnym. 
 
Większość portugalskiego przemysłu przetwórstwa produktów rybołówstwa składa się z 
małych i średnich przedsiębiorstw zatrudniających głównie kobiety. Produkcja konserw w 
puszkach, zwłaszcza sardynek, tuńczyka i makreli japońskiej, angażuje 40% siły roboczej i 
stanowi 30% wolumenu produktów przetworzonych oraz 25% ich wartości.  
 
Połowy i spożycie dorsza są ściśle związane z historią Portugalii. Już w XIV wieku Portugalia 
zawarła z Anglią porozumienie o rybołówstwie dotyczące połowów dorsza. Połowy na 
odległych obszarach wymagały takich technik konserwowania ryb, które wytrzymywałyby 
długie rejsy bez konieczności chłodzenia. Technologia suszenia ryb rozwijała się, 
przechodząc od systemów ekstensywnych opartych na suszeniu na słońcu do sztucznego 
suszenia. 
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W ostatnim dziesięcioleciu w podsektorze produktów solonych i suszonych realizowano 
poważne inwestycje oraz nastąpiła modernizacja techniczna, dzięki czemu uległy poprawie 
normy w zakresie zdrowia i higieny. Proces ten, chociaż spowodował znaczną poprawę 
konkurencyjności, to jednak przyczynił się do zaniku niektórych tradycyjnych metod 
produkcji.  
 
Produkty suszone i solone stanowią 24% wolumenu produkcji. Podsektor produkcji dorsza 
jest w dużym stopniu zależny od dostępności surowców i importu. Stanowi on 26% 
wolumenu produktów przetworzonych, 55% ich wartości i 22% siły roboczej. Obecnie 
istnieją 44 przedsiębiorstwa mające licencje, zatrudniające około 1500 osób, z których 
około 70% stanowią kobiety. Duży wolumen produkcji jest spowodowany wysokim 
spożyciem dorsza, który stanowi około jedną trzecią spożycia w Portugalii, z 
uwzględnieniem produktów świeżych.  
 
W sektorze produkcji konserw i sektorze produktów suszonych odnotowuje się tendencję do 
zmniejszania produkcji. Zmniejszenie połowów wpłynęło negatywnie zwłaszcza na 
produkcję sardynek w konserwach. Poza tym sektor produktów solonych i suszonych jest 
zależny w zasadzie od jednego gatunku – dorsza. W latach 90. import dorsza znacznie się 
zwiększył, aby zrekompensować zmniejszone wyładunki floty portugalskiej. W tej sytuacji 
produkcja jest uzależniona niemal całkowicie od importowanych surowców, zwłaszcza z 
Norwegii, i wszelkie wahania dostaw mają duży wpływ na przedsiębiorstwa tego sektora.  
 
Dwie wojny światowe pobudziły rozwój spożycia konserw rybnych. Po zakończeniu II wojny 
światowej notowano zwyżki i zniżki wzrostu aż do połowy lat 60., kiedy to w 1964 r. 
nastąpił najwyższy w historii wzrost produkcji – 85 633 t. Stabilny regres w sektorze 
produkcji konserw nastąpił w latach 70., chociaż i wówczas obserwowano silne wahania. 
 
Produkcja sektora konserw opiera się niemal wyłącznie na trzech gatunkach pelagicznych 
(sardynkach, tuńczyku i makreli bądź makreli japońskiej). Konserwy stanowią 24% 
wolumenu produkcji i sprzedaży przemysłu przetwarzającego produkty rybne, ale jedynie 
22% fakturowania. Z tego 39% stanowią różne produkty z sardynek, 33% produkty z 
tuńczyka i 9% produkty z makreli. 
 
Jeśli chodzi o wolumen, to w ponad połowie konserw jako surowiec wykorzystuje się 
sardynki, w jednej trzeciej – tuńczyka, natomiast makrela japońska jest wykorzystywana w 
mniejszym stopniu. Nieco ponad 60% konserw z tuńczyka jest produkowanych w regionie 
Lizbony i na Azorach. Produkcja konserw z makreli koncentruje się w regionach północnych 
kontynentalnej części kraju, 52% w regionie północnym i 25% w regionie centralnym, 
natomiast jeśli chodzi o sardynki, to konserwy produkuje się w regionie północnym (40%) i 
w regionie Lizbony (45%). W ostatnich latach z Francji do Portugalii przeniesiono produkcję 
konserw z makreli. 
 
Od lat 90. sardynki stanowią główny produkt przeznaczony na eksport, podczas gdy 
tuńczyk trafia głównie na rynek krajowy. Tradycyjnie konserwy z sardynek były 
przeznaczane na eksport, gdzie trafiało dwie trzecie produkcji. Niemniej jednak w 2002 r. 
nastąpił przełom, ponieważ po raz pierwszy spożycie wewnętrzne było większe od eksportu. 
 
W segmencie produktów wstępnie zakonserwowanych tradycyjnie wykorzystywanym 
surowcem jest sardela, ale obecnie także sardynka. W sektorze produkcji konserw 
zatrudnia się bezpośrednio około 3000 osób, z których większość to kobiety. 
 
Sektor produkcji konserw odgrywa bardzo ważną rolę w gospodarce Azorów, ponieważ jest 
głównym źródłem zatrudnienia w sektorze prywatnym. Konserwy z tuńczyka stanowią od 
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40% do 60% produktów eksportowanych z tego regionu, przy czym głównym odbiorcą jest 
rynek włoski. AICPA3złożyła wniosek i uzyskała chronione oznaczenie geograficzne dla 
Conserva de Atum dos Açores, w oparciu o wykorzystanie jako wyłącznego surowca 
świeżych ryb łowionych za pomocą tradycyjnych metod. Przedmiotowym chronionym 
oznaczeniem geograficznym zarządza AICPA. 
 
Sektor mrożonek, również w dużym stopniu zależny od surowców importowanych, to 
najbardziej dynamiczny i elastyczny segment portugalskiego przemysłu przetwórczego, 
mający duży potencjał wzrostu. Przy produkcji mrożonek zatrudnia się jedną trzecią 
pracowników tego sektora, czyli niemal 2500 osób.  
 
Mrożonki stanowią 51% wolumenu produkcji przemysłu przetwarzającego produkty rybne. 
Mrożony tuńczyk importowany do Portugalii pochodzi przede wszystkim z Ghany, a ostatnio 
nastąpił poważny regres tych przywozów ze względu na wzrost dostaw do Hiszpanii, która 
znacznie zwiększyła import w tym zakresie. Z drugiej strony, zwiększa się import filetów z 
tuńczyka (pochodzących głównie z Ekwadoru) przeznaczonego dla sektora produkcji 
konserw. 
 
Wytwarzaniem innych produktów zajmuje się jedynie 16 przedsiębiorstw, zatrudniających 
mniej niż 200 osób. Głównym przedmiotem działalności w tym segmencie są produkty 
wędzone, głównie miecznik, lub produkty wstępnie obsmażane. 
 

9.3. Wprowadzanie do obrotu 

Zwiększenie koncentracji popytu ze strony wielkich supermarketów jest przyczyną dużych 
nacisków na zmniejszenie od samego początku narzutów handlowych. Z drugiej strony 
stopniowe zmniejszanie połowów i wysoki poziom spożycia powodują stałe zwiększanie się 
eksportu. W związku z rozproszeniem oferty rynku lokalnego wzrost popytu na produkty 
importowane otworzył drogę na portugalski rynek przedsiębiorstwom hiszpańskim, które 
obecnie mają w nim duży i wciąż rosnący udział. 
 
Docapesca, Portos e Lotas, SA jest przedsiębiorstwem państwowym, które zarządza 
infrastrukturą portową i giełdami sprzedającymi ryby na rynku pierwotnym. Łącznie istnieje 
20 takich giełd, chociaż osiem z regionu Algarve połączyło się w dwie struktury, Sotavento 
(Vila Real de Santo António, Tavira, Santa Luzia, Olhão i Quarteira) oraz Barlovento 
(Baleeira/Sagres, Lagos i Portimão). Funkcjonuje również 36 punktów sprzedaży. 
 
 
 
 
 

                                          
3Zob. 12. Organizacja sektora  
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Źródło: DOCAPESCA. 

 
Jedynie giełdy w Lizbonie i Matosinhos były wyposażone w urządzenia do składowania w 
chłodni, ale giełda w Lizbonie zakończyła działalność w 2004 r., chociaż zachowała 
urządzenia chłodzące i fabrykę lodu. W Matosinhos oprócz giełdy funkcjonuje także wtórny 
rynek sprzedaży. Zamknięcie giełdy w Lizbonie spowodowało zwiększenie sprzedaży na 
giełdach zlokalizowanych w najbliższej okolicy (Cascais, Sesimbra i Setúbal). Było to 
zjawisko bardzo pomyślne w przypadku giełdy w Cascais. W Lizbonie działał wtórny rynek 
sprzedaży w Pedrouços, ale w wyniku wielu problemów o różnym charakterze jego funkcje 
przejął MARL (Mercado Abastecedor da Região de Lisboa). Niektóre przedsiębiorstwa 
związane z Docapesca Lisboa de Pedrouço nie miały wystarczającego potencjału 
ekonomicznego ani finansowego, aby sprostać kosztom przeniesienia do MARL. Chociaż 
warunki higieniczne i sanitarne są tam znacznie lepsze, jego odległość od stolicy (ok. 50 
km) znacznie utrudnia sprzedaż mniejszym przedstawicielom handlu detalicznego. 
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Rysunek 13: Podział ilości wprowadzanych do obrotu na giełdach DOCAPESCA. 
2009 r. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie rejestru floty rybackiej Wspólnoty. 
 
Na trzech giełdach (Matosinhos, Sesimbra y Peniche) koncentruje się 45% wolumenu 
wprowadzanego do obrotu w ramach sieci DOCAPESCA. W tej sytuacji Matosinhos jest 
główną giełdą regionu północnego, natomiast Peniche i Sesimbra dominują w centralnych 
regionach kraju. Znaczenie mają także Olhão w Algarve i Figueira da Foz w regionie 
centralnym. Nieco mniejsze znaczenie mają Aveiro w regionie centralnym, Sines w Alentejo 
i Portimão w Algarve. Osiem najmniejszych giełd, zaliczonych na wykresie do kategorii 
„Pozostałe”, to Nazaré, Setúbal, Lagos, Vila Real de Santo António, Póvoa de Varzim, Viana 
do Castelo, Tavira i Cascais. 
 
Ogólny niedostatek chłodni powoduje naciski na rytm sprzedaży. Ze względu na 
ograniczoną liczbę głównych gatunków połowowych oraz ich znaczenie dla przemysłu 
przetwórczego przemysł ten stanowi punkt odniesienia na giełdach. 
 
Wraz z wprowadzeniem systemu autonomii na Azorach swoje funkcje utraciło Serviço de 
Lotas e Vendagem. W 1981 r. utworzono Serviço Açoriano de Lotas, E.P.- LOTAÇOR, które 
wchłonęło pracowników Serviço Regional de Lotas e Vendagens i dysponuje 52 giełdami. 
Spośród nich najlepiej wyposażone są giełdy w Ponta Delgada, Rabo de Peixe, São Mateus 
da Calheta i Praia da Vitória. W 2005 r. LOTAÇOR przekształciło się w spółkę akcyjną i 
zmieniło nazwę na LOTAÇOR-Serviço de Lotas dos Açores, S.A. Przy LOTAÇOR powstało 
przedsiębiorstwo publiczne „Espada Pescas” zajmujące się eksportem produktów wysokiej 
klasy. 
 
Najważniejszym przedsiębiorstwem wprowadzającym do obrotu produkty świeże i mrożone 
jest Miradouro Friopesca, ale odpowiada za niewiele ponad 5% sprzedaży. Z kolei 
wprowadzanie do obrotu produktów mrożonych jest bardzo skoncentrowane. Tylko trzem 
przedsiębiorstwom – Pescanova, Permira i Neopesca – udaje się niemal zaspokoić połowę 
zapotrzebowania. W przypadku konserw koncentracja jest nieco mniejsza, tutaj głównymi 
przedsiębiorstwami są Cofaco, Fialho i Ramirez. 
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10. Handel zagraniczny 
 
Portugalia cierpi z powodu deficytu strukturalnego w handlu zagranicznym produktami 
rybołówstwa, gdyż produkcja wewnętrzna nie zaspokaja popytu krajowego. Nierównowaga 
ta wynika z dużego popytu oraz spadku liczby połowów. 
 

Rysunek 14: Handel zagraniczny portugalskimi produktami rybołówstwa 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT. 
 
Deficyt w handlu zagranicznym produktów rybołówstwa stopniowo się zwiększa z powodu 
mniejszej produkcji wewnętrznej, związanym z tym zmniejszeniem eksportu oraz znacznym 
zwiększeniem się importu. 
 
Portugalia importuje 400 000 ton produktów morskich. Jeśli chodzi o produkty 
importowane, to niemal połowę stanowią świeże ryby, zamrożone lub schłodzone, jedną 
czwartą ryby wędzone, suszone lub solone (głównie dorsz), niemal jedną czwartą 
skorupiaki i mięczaki, natomiast konserwy odgrywają mniej ważną rolę. 
 
Tradycyjnie głównymi dostawcami ryb na rynek portugalski były Maroko i Mauretania, przy 
czym dużą część stanowiły tutaj sardynki. Ważnym dostawcą jest także Hiszpania, a z 
Grecji dostarczane są duże ilości dorady i labraksa pochodzących z akwakultury. Produkty 
importowane z Norwegii to przede wszystkim dorsz, w ostatnich latach zwiększa się też 
import z Azji. 
 
Głównym produktem importowanym przez Portugalię są dorsze, przeznaczone w większości 
dla przemysłu przetwórczego. Od 2000 r., na czas nieokreślony i bez ograniczeń 
ilościowych, dorsze świeże, mrożone i chłodzone przeznaczone dla przemysłu 
przetwórczego są objęte opłatami celnymi obniżonymi o 3%. W latach 2001–2003 
wprowadzono roczną kwotę w wysokości 10 000 ton o stawce zerowej na solonego 
niesuszonego dorsza przeznaczonego dla przemysłu przetwórczego.  
 

 



Departament Tematyczny B: Polityka Strukturalna i Polityka Spójności 
 
 

 56

Po przyjęciu rozporządzenia (WE) nr 1771/2003 z dnia 7 października 2003 r. w sprawie 
autonomicznych wspólnotowych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty 
rybołówstwa wprowadzono kontyngent o stawce zerowej w wysokości 50 000 ton na dorsza 
mrożonego lub chłodzonego przeznaczonego dla przemysłu przetwórczego. 
 
W ostatnich latach eksport się zwiększa i od 2007 r. przekracza 100 000 ton. 40% wartości 
eksportu stanowią świeże ryby, zamrożone lub schłodzone, 25% konserwy, 23% skorupiaki 
i mięczaki a 11% ryby wędzone, suszone lub solone. 
 

Rysunek 15: Udział handlu wewnątrzwspólnotowego (UE 27) w handlu 
zagranicznym 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT. 

 
W ciągu ostatnich dziesięciu lat eksport z Portugalii niemal się podwoił, ale eksport do 
krajów UE rośnie szybciej niż do krajów spoza UE. Niemniej jednak podczas gdy import do 
krajów UE się zmniejszył, eksport do krajów spoza UE znacznie się zwiększył. Głównym 
celem eksportu produktów świeżych, mrożonych i chłodzonych jest Hiszpania, natomiast do 
Brazylii wysyłane są przede wszystkim produkty solone, a do Francji przetworzone produkty 
z ryb. 
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11. Badania 
 
Krajowy Instytut Badań nad Rolnictwem i Rybołówstwem (Instituto Nacional de 
Investigação Agrária e das Pescas, INIAP) powstał w wyniku połączenia Krajowego 
Instytutu Badań nad Rolnictwem (Instituto Nacional de Investigação Agrária, INIA) z 
Instytutem Badań nad Rybołówstwem i Morzem (Instituto de Investigação das Pescas e do 
Mar, IPIMAR), zgodnie z ustawą nr 16-A/2002 z dnia 31 maja i ustawy organicznej MADRP 
zatwierdzonej dekretem z mocą ustawy nr 246/2002 z dnia 8 listopada. 
 
Zadaniem INIAP jest „realizacja działalności badawczej, doświadczalnej i pokazowej 
wspierającej sektor rolnictwa, hodowli bydła i leśnictwa, w tym głównie nastawionej na 
ulepszanie produkcji i ochronę genetycznego dziedzictwa roślinnego i zwierzęcego oraz na 
rozwój podstaw technicznych i naukowych wspierających politykę rybołówstwa, poprzez 
prowadzenie badań nad zasobami ryb oraz udzielanie pomocy technicznej i naukowej 
sektorowi rybołówstwa i działaniom pokrewnym”. 
 
INIAP, jako laboratorium państwowe, jest organem podlegającym wspólnemu nadzorowi 
ministra rolnictwa, rozwoju wsi i rybołówstwa oraz ministra nauki, techniki i szkolnictwa 
wyższego. 
 
INIAP prowadzi swoją działalność za pośrednictwem dwóch struktur: zajmującej się 
rolnictwem (INIA) i rybołówstwem (IPIMAR). 
 
IPIMAR powinna tworzyć naukowe i techniczne podstawy wsparcia polityki rybołówstwa, 
dokonując ocen istniejących zasobów ryb oraz zapewniać pomoc techniczną i naukową dla 
sektora rybołówstwa i dziedzin pokrewnych. 
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12. Organizacja sektora 
 
Obecnie w Portugalii istnieje 16 uznanych organizacji producentów. Cztery z nich istnieją w 
regionie centralnym, trzy w regionie Lizbony, dwie w Algarve, trzy w regionie północnym, 
dwie na Azorach i jedna na Maderze. Większość organizacji producentów (7) została 
zarejestrowana w 1986 r., dwie w 1988 r., kolejne dwie w 1990 r., jedna w 1993 r., jeszcze 
jedna w 1994 r., dwie w 2000 r. i kolejne dwie w 2008 r. Od tamtej pory nie 
zarejestrowano żadnej nowej organizacji producentów. 
 
W dniu 9 marca 2006 r. anulowano rejestrację BIVALPESCA (Setúbal) za nieprzestrzeganie 
wymogów wspólnotowych ustanowionych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 104/2000 i w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 2318/2001. BIVALPESCA została zarejestrowana jako 
organizacja producentów we wrześniu 1994 r. Niemniej jednak w dniu 24 lipca 2008 r. 
zarejestrowano BIVALMAR (Pesca de Bivalves, CRL), pod tym samym adresem, który 
wcześniej był adresem BIVALPESCA. 
 
Organizacje producentów wykorzystujących sejnery są zrzeszone w ANOPCERCO 
(Associação Nacional das Organizações de Produtores da Pesca de Cerco). ANOPCERCO i 
DOCAPESCA współpracują z Dyrekcją Generalną ds. Rybołówstwa i Akwakultury, jeśli 
chodzi o przestrzeganie stosowania środków regulacji połowów sardynek. 
 
Oprócz spółdzielni istnieje także osiem stowarzyszeń producentów zajmujących się 
akwakulturą: Associação de Aquacultores de Portugal (Vila do Conde), Associação de 
Piscicultores da Ria de Aveiro (Ílhavo), Associação Portuguesa de Produtores Aquícolas 
(Lisboa), Associação de Piscicultores do Algarve (Loulé), ANAQUA-Associação Portuguesa 
de Aquacultores (Olhão), Associação de Produtores em Aquacultura do Algarve (Olhão), 
VIVMAR-Associação de Viveiristas e Mariscadores da Ria Formosa (Faro), Associação de 
Produtores de Produtos do Mar (Odiáxere). 
 
Główne cele zrzeszenia producentów dorsza (Associação dos Industriais do Bacalhau, 
AIB) to promowanie i rozwój produkcji dorszy oraz obrona i promocja interesów 
przedsiębiorstw tego sektora. AIB powstało w 1993 r. i ma swoją siedzibę w Gafanha da 
Nazaré, Ílhavo. Członkowie AIB stanowią ok. 75% przedsiębiorstw tego sektora. 
 
Krajowe zrzeszenie przedsiębiorstw produkujących konserwy rybne (Associação 
Nacional dos Industriais de Conservas de Peixe, ANICP) powstało w 1977 r. i ma swoją 
siedzibę w Matosinhos. Na Azorach w 1984 r. powstało krajowe zrzeszenie przedsiębiorstw 
produkujących konserwy rybne (Associação dos Industriais de Conservas de Peixe dos 
Açores, AICPA), mające swoją siedzibę w Ponta Delgada. 
 
Do wolnego zrzeszenia przedsiębiorstw chłodniczych (Associação Livre dos 
Industriais pelo Frio, ALIF) należy około 50 przedsiębiorstw, chociaż nie wszystkie zajmują 
się produktami rybołówstwa. 
 
Do zrzeszenia kupców rybnych (Associação dos Comerciantes de Pescado, ACOPE) 
zarejestrowanego w 1976 r. należą handlarze ryb. 
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